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Voorwoord voorzitter
Duurzaam werken zit in de genen van De Watergroep. 
Onze kerntaak – kwaliteitsvol drinkwater leveren aan 
ruim 3 miljoen Vlamingen – is nu eenmaal gebaseerd op 
een natuurlijke grondstof waar we zorgzaam moeten mee 
omspringen. We waken nauwgezet over de kwantiteit en 
de kwaliteit van onze voorraden aan grond- en oppervlak-
tewater. We monitoren van bron tot kraan en anticiperen 
op mogelijke bedreigingen van welke aard ook. Wij zetten 
bewust in op kennisontwikkeling en -deling rond de meest 
uiteenlopende aspecten van waterwinning, -productie en 
-distributie. Onze interne experten gaan samenwerkings-
verbanden aan met onderzoeksinstellingen in binnen- en 
buitenland. Dit stelt ons in staat de vinger aan de pols te 
houden van de recentste technologische ontwikkelingen 
en zo te zorgen voor een toekomstgerichte drinkwater-
voorziening.

Bij de uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten op het 
vlak van afvalwater en industriewater staat duurzaamheid 
ook centraal. De 64 gemeenten die hun rioleringsbeheer 
geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan Riopact, kiezen 
daarmee voor een aanpak die hen in staat stelt tegen 
2027 te beantwoorden aan de Europese Kaderrichtlijn 
Water.

Onze industriewaterprojecten zijn een mooi voorbeeld 
van circulaire economie. Wij zorgen ervoor dat afvalwater 
niet langer wordt geloosd maar na een doorgedreven zui-
vering een nieuw leven kan krijgen binnen het productie- 
proces. Zo kunnen onze industriële klanten besparen op 

hun drinkwaterfactuur of hoeven zij minder grondwater 
op te pompen. Wij hebben het voorbije jaar beloftevolle 
contracten afgesloten voor nieuwe projecten, zowel in bin-
nen- als in buitenland. Zij zijn op termijn samen goed voor 
een extra jaarcapaciteit van 1 miljoen m³ proceswater. 

Duurzaamheid betekent ook dat we als bedrijf een lange-
termijnrelatie willen in stand houden met onze stakehol-
ders: klanten, vennoten, medewerkers, en diverse partners.  
We zetten de voorbije jaren sterk in op digitalisering. Een 
nieuw en uniform softwareplatform voor al onze bedrijfs-
processen, een mobiel kantoor voor onze medewerkers, 
de uitrol van digitale facturatie- en betaalplatformen 
en vernieuwde hr-software, de voorbereiding van een 
volwaardig e-loket: het  zijn maar enkele voorbeelden van 
projecten die ons in staat moeten stellen efficiënter te 
werken en meer ruimte vrij te maken voor dienstverlening 
op maat. 

Ik mag u voor 2016 opnieuw een mooi bedrijfsresultaat 
voorleggen, met extra dank aan de directie en aan de ruim 
1.470 medewerkers die hun kennis en kunde inzetten om 
een kwaliteitsvol product te leveren én klantvriendelijk 
om te gaan met consumenten en vennoten. Dit jaarverslag 
biedt u een momentopname van een bedrijf in volle ont-
wikkeling, bouwend op een mooie geschiedenis, op weg 
naar een duurzame toekomst.

Herman Van Autgaerden, voorzitter raad van bestuur 

 



7Activiteitenverslag De Watergroep 2016

Over De Watergroep

 ➜ Missie, visie en waarden

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat 
diensten levert binnen de volledige waterketen, zowel aan  
particulieren, bedrijven als openbare besturen. Onze missie, 
visie en bedrijfswaarden vatten samen waar wij voor gaan 
en staan.

Onze missie

Wij maken water op maat. Vandaag, voor de generatie van 
morgen.

Onze visie

 ❖ De Watergroep heeft een passie voor water als bron 
van leven en gezondheid.

 ❖ Onze technologische voorsprong is een sterke troef 
die we voortdurend ontwikkelen en valoriseren.

 ❖ We gaan duurzaam om met mensen en middelen.
 ❖ We zijn een toonaangevende partner in Vlaanderen  
en daarbuiten.

Onze waarden

 ❖ Teamgeest 
We stellen collegialiteit voorop en overstijgen het 
individuele belang.

 ❖ Betrouwbaarheid 
Afspraken zijn er om na te komen. 
Je kan op ons rekenen, we handelen eerlijk en correct.

 ❖ Betrokkenheid 
Onze medewerkers treden op als een goede huisvader 
en handelen alsof De Watergroep hun eigen bedrijf is. 
We staan voor engagement, verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap. 
We werken vol passie en gedrevenheid.

 ❖ Zorgzaamheid 
We dragen zorg voor onze klanten, onze collega’s  
en de gebruikte middelen. 
We hebben aandacht voor onze omgeving, welzijn  
en veiligheid. 
We werken kostenbewust.

 ❖ Initiatief 
Onze medewerkers krijgen ruimte om hun vaardig-  
heden te ontwikkelen. 
We zijn bereid te veranderen: we staan open voor  
nieuwe ideeën, nieuwe technieken en methoden 
Creativiteit krijgt bij ons alle kansen. 
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 ➜ Samenstelling raad van bestuur en directiecomité

Raad van bestuur

V.l.n.r.: Staand: Luc Vande Caveye, Hedwig Kerckhove, Eric De Keyser, Danny Deneuker, Luc Asselman, Hans Goossens, Michiel Van Peteghem, Pieter De 
Cuyper, Dirk Robbeets, Francis Bosmans, Tania Janssens, Jozef De Borger - Zittend: Kristel Gevaert, Gerald Kindermans, Albert Vandezande, Annie Mervillie, 
Mieke Van Hootegem - Niet op de foto: Herman Van Autgaerden, Mieke Offeciers-Van De Wiele, Charlotte Van Strydonck.

Voorzitter 
Herman Van Autgaerden

 

Ondervoorzitters 
Kristel Gevaert 
Tania Janssens 
Albert Vandezande

Bestuurders 
Luc Asselman 
Francis Bosmans 
Jozef De Borger 

Annemie Deckers (tot 10 juni 2016) 
Danny Deneuker 
Eric De Keyser 
Hedwig Kerckhove 
Gerald Kindermans (vanaf 10 juni 2016) 
Annie Mervillie 
Mieke Offeciers-Van De Wiele 
Dirk Robbeets 
Luc Vande Caveye 
Mieke Van Hootegem 
Charlotte Van Strydonck 

Regeringscommissarissen 
Michiel Van Peteghem, Commissaris van de  
Vlaamse regering  
Pieter De Cuyper, Gemachtigde van de Vlaamse minister 
van Financiën en Begroting
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Directiecomité

V.l.n.r. :  Paul Suenens, Karin Stemgée, Hans Goossens, Luc Keustermans, Sammy Wuyts, Jan Hammenecker, Michel Vanroy, Eddy Troosters.

 ❖ Hans Goossens, directeur-generaal
 ❖ Jan Hammenecker, commercieel directeur 
 ❖ Luc Keustermans, technisch directeur
 ❖ Sammy Wuyts, directeur algemene zaken

 ❖ Paul Suenens, provinciaal directeur West-Vlaanderen
 ❖ Karin Stemgée, provinciaal directeur Oost-Vlaanderen
 ❖ Eddy Troosters, provinciaal directeur Vlaams-Brabant
 ❖ Michel Vanroy, provinciaal directeur Limburg

Het directiecomité heeft de dagelijkse leiding van  
De Watergroep. Het directiecomité vertaalt de beleids- 
lijnen die de raad van bestuur uitzet. De brutolonen van 
de acht leden van het directiecomité bedroegen in 2016 
in totaal 958.793 euro (inbegrepen de verloning niet 
onderworpen aan RSZ-bijdragen).

Eind 2016 ging directeur-generaal Boudewijn Van De 
Steene met pensioen na een loopbaan van ruim 25 jaar 
binnen de Vlaamse watersector. Hij stond bijna vijf jaar 
aan het hoofd van De Watergroep. Zijn opvolger, Hans 
Goossens, is doctor in de scheikunde. Hij heeft zijn loop-
baan uitgebouwd in de chemische industrie en combi-
neert zijn expertise en internationale management- 
ervaring met een sterke passie en interesse voor water.
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 ➜ Werking bestuursorganen

De raad van bestuur heeft zestien leden en een voorzitter.
 ❖ De voorzitter is benoemd door de Vlaamse regering. 
 ❖ Acht van de zestien leden zijn door de Vlaamse rege-
ring aangesteld, van wie vier op voordracht van de ven- 
noten in een provinciale vennotenvergadering.  

 ❖ De andere acht leden zijn aangesteld door de alge-
mene vergadering, op voordracht van de provinciale 
vennotenvergaderingen.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur loopt 
zes jaar en is hernieuwbaar.

In de provinciale comités en de provinciale RioP-comités 
zetelen de vennoten van de provinciale waterdiensten van 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant  
en Limburg en van de RioP-waterdiensten van  
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 

Centrale bestuursorganen

Met de algemene vergadering van 10 juni 2016 kwam een 
einde aan het mandaat van mevrouw Annemie Deckers  
en de heer Danny Deneuker. Op voordracht van de provin-
ciale vennotenvergadering Limburg stelde de algemene 
vergadering de heer Gerald Kindermans aan als bestuurder 
en hernieuwde ze het mandaat van de heer Danny Deneu-
ker als bestuurder. De Vlaamse regering hernieuwde het 
mandaat van mevrouw Mieke Van Hootegem. De Vlaamse 
regering besliste eveneens de mandaten van mevrouw 
Mieke Offeciers, mevrouw Tania Janssens en de heer Luc 
Asselman als lid van de raad van bestuur in de tijd te  
beperken tot aan de algemene vergadering van  
De Watergroep in 2017.

De raad van bestuur vergaderde dertien keer. Gemiddeld 
was 91% van de bestuurders aanwezig. 

In de schoot van de raad van bestuur werkten in 2016 
verschillende comités:

 ❖ Het bureau van de raad van bestuur, 
 ❖ Het auditcomité, 
 ❖ Het comité Interne Zaken, 
 ❖ Het comité Externe Zaken
 ❖ De consultatieve commissie voor de pensioenen  
(deels samengesteld uit leden van de raad van bestuur 
en deels uit afgevaardigden van de representatieve 
vakorganisaties). 

De comités geven advies over de hun toegewezen dos-
siers. Gemiddeld was 85% van de leden aanwezig op  
de comitévergaderingen.

De leden van de raad van bestuur worden vergoed vol-
gens het stelsel dat de algemene vergadering uitwerkte 
op 8 juni 2007 en aanpaste op 6 juni 2008. Deze vergoe-
dingen zijn gelijklopend met de vergoedingen die zijn 
opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van  
9 maart 2007 over de vergoedingen van de bestuurders 
van de extern verzelfstandigde agentschappen van de 
Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden  
die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De vergoedingen staan gepubliceerd op de website van 
De Watergroep.

Provinciale bestuursorganen

Provinciale waterdiensten. De leden van de raad van 
bestuur die wonen in een gemeente die vennoot is van 
een provinciale waterdienst, zijn van rechtswege lid van 
het provinciaal comité en het bureau van het provinciaal 
comité van die waterdienst.

De provinciale bureaus staan in voor het dagelijkse 
bestuur van de provinciale waterdiensten. Deze tabel 
geeft een overzicht van de werking van de provinciale 
bureaus in 2016:

Provincie Aantal  
vergaderingen

Aanwezig-
heidsgraad

West-Vlaanderen 11 89%

Oost-Vlaanderen 9 88%

Vlaams Brabant 11 90%

Limburg 10 75%

RioP-waterdiensten. Voor afvalwaterbeheer zijn er 
RioP-waterdiensten actief in West- en Oost-Vlaanderen 
en Vlaams-Brabant. De leden van de raad van bestuur die 
wonen in de provincie van de betrokken RioP-waterdienst, 
zijn lid van het provinciaal comité en van het bureau van 
het provinciaal comité van die RioP-waterdienst. 

Deze tabel geeft een overzicht van de werking van  
de provinciale RioP-bureaus in 2016:

Provincie Aantal  
vergaderingen

Aanwezig-
heidsgraad

West-Vlaanderen 5 84%

Oost-Vlaanderen 4 64%

Vlaams Brabant 3 89%

https://www.dewatergroep.be/nl/content/1976/vergoedingen-bestuursorganen.html
https://www.dewatergroep.be/nl/content/1976/vergoedingen-bestuursorganen.html
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 ➜ Deugdelijk bestuur en verantwoord ondernemen

Zorg voor de leefomgeving, maatschappelijk engagement 
en deugdelijk bestuur vormen niet alleen de hefbomen van 
een duurzaam beleid, maar zijn ook de ankerpunten om 
een organisatie te beoordelen. Deze manier van werken zit 
verankerd in de bedrijfscultuur van De Watergroep en komt 
onder meer tot uiting in een doordacht risicobeheer en een 
doorgedreven engagement voor waterprojecten in ontwik- 
kelingslanden. 

Een doordacht risicobeheer stelt ons in staat onze kern- 
opdracht nu en in de toekomst waar te maken: dagelijks 
kwaliteitsvol drinkwater maken en leveren aan ruim  
3 miljoen klanten. In 2016 ging extra aandacht naar maat- 
regelen in het kader van de terreurdreiging.

De Watergroep neemt haar sociaal engagement op door 
mee te werken aan waterprojecten in ontwikkelings- 
landen. In 2016 leverden we een bijdrage aan betere 
drinkwater- en saneringsvoorzieningen in Congo en  
engageerden we ons om tot 2024 samen met de ngo  
Protos te werken aan waterprogramma’s in het Zuiden.

Bedrijfsrisicobeheer 

Onze kernopdracht bestaat erin kwaliteitsvol drinkwater 
te maken en te leveren aan ruim 3 miljoen klanten. Om dit 
dag na dag te kunnen doen, is een doordacht en efficiënt 
risicobeheer noodzakelijk. Op basis van mogelijke scena-
rio’s nemen wij maatregelen die de risico’s verminderen 
en ons in staat stellen de mogelijke gevolgen ervan snel 
en accuraat te verhelpen. In 2016 werden opnieuw enkele 
concrete projecten opgestart en uitgevoerd, onder meer  
in het kader van de terreurdreiging.

Beveiliging van de technische installaties en 
terreurdreiging

In 2013 is De Watergroep gestart met het opmaken van 
een risico-inventaris in het kader van de waterveiligheids- 
plannen. Door de verhoogde terreurdreiging na de aan-
slagen van maart 2016 besliste De Watergroep om de 
bestaande beveiliging en toegangscontrole van de techni-
sche installaties en kantoorgebouwen te herbekijken en  
te actualiseren, met voor elk gebouw een specifiek bevei-
ligingsplan. We brachten potentiële bedreigingen in kaart 
en werkten een actieplan uit om bij bedreigingen met een 
mogelijke impact op de medewerkers en de drinkwater- 
leveringen snel en accuraat te kunnen reageren. 

Noodplannen en business continuity  
management

De Watergroep beschikt over noodplannen om bij onvoor-
ziene omstandigheden gepast en snel te reageren. Omdat 
veel informatie erin snel veroudert, hebben we in 2016  
de inhoud van die plannen grondig geëvalueerd en her- 
bekeken. Voor de noodplannen die een antwoord bieden 
op een lokale bedreiging van de kwaliteit en/of de kwan-
titeit van het drinkwater is ook versneld werk gemaakt 
van business continuity management. Zo kunnen we kort 
op de bal spelen om de continuïteit van onze werking te 
garanderen als een van onze kantoorgebouwen of instal- 
laties zou uitvallen.

Campagne risicobewustzijn

De risicoprojectgroep binnen De Watergroep startte in 
2016 met de uitbouw van periodieke interne sensibi-
liseringscampagnes. Ze focussen daarbij op de actieve 
inbreng van collega’s om risico’s of ongevallen te voor- 
komen. Dit moet een cultuur van permanent risico- 
bewustzijn creëren.

Draag je persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Wat zie je op de foto?

In de voorgrond staat een collega klaar om te schakelen
in een middenspanningscabine van 12.000 Volt. 
De aangewezen PBM’s zijn dan: aangepaste helm, 
beschermende handschoenen en kledij. 

Let ook op de medewerker in de achtergrond: hij 
bewaakt z’n collega. Voor hem is het gewone werkpak 
voldoende, aangezien hij tijdens het schakelen net
buiten de cabine blijft.

Om ernstige letsels te vermijden, is het aangewezen steeds 
de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te 
dragen. 
Zie je een collega die de aangewezen PBM’s niet draagt? 
Wijs er hem of haar dan even op. 
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Globale opvolgingstool voor risicobeheer

Via de opvolgingstool en databank risicobeheer die we in 
2016 in gebruik hebben genomen, is het mogelijk voor 
alle acties rond risicobeheer een verantwoordelijke aan 
te duiden, er een timing aan te koppelen en de uitvoering 
ervan op te volgen en te rapporteren. Hierdoor kunnen we 
per site en per type actie de nodige planningen opma-
ken. In eerste instantie zijn in de opvolgingstool de acties 
vanuit de waterveiligheidsplannen opgenomen. Later ge-
beurt dat ook met de acties uit de conditiestaatmetingen, 
veiligheid, welzijn en ICT-veiligheid. De wettelijk bepaalde 
opvolging en rapportering aan de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM), die onze toezichthouder is, kan eveneens 
vanuit deze tool gebeuren.

Risicobeheer en coördinatie interne audit

Het bedrijf EY (Ernst & Young) voert de auditwerkzaam- 
heden uit, maar sinds midden 2016 zorgt de afdeling 
Bedrijfsrisicobeheer ook voor de interne coördinatie en 
opvolging van de interne audit. Daardoor is het mogelijk 
de jaarplanning en de scope van de audits af te stemmen 
op de resultaten van de risicorapportering en -inschatting. 
De afdeling Bedrijfsrisicobeheer overlegt ook met de 
business rond het opmaken van een actieplan om de 
aandachtspunten uit de audits concreet aan te pakken. 

Engagement buiten de grenzen: nieuw project 
in Congo & langetermijnovereenkomst met 
Protos

Vanuit haar focus op maatschappelijk en duurzaam on-
dernemen zet De Watergroep zich ook in om de drink-
watervoorziening in ontwikkelingslanden te verbeteren. 
In 2016 bestendigde De Watergroep haar samenwerking 
met Protos, een niet-gouvernementele organisatie (ngo) 
die werkt aan een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. 
Zo krijgen meer mensen toegang tot drinkwater, sanitaire 
voorzieningen en water voor de landbouw.

De Watergroep en Protos gaan voor  
samenwerking op lange termijn

De Watergroep en Protos werken al sinds 2003 intens 
samen. Dat gebeurde aanvankelijk via financiële onder-
steuning, later deelden we ook onze watergebonden 
kennis en expertise met partners in ontwikkelingslanden. 
De Watergroep is zo uitgegroeid tot een echte kennis- en 
technologiepartner van Protos. 

Dit leverde voor beide organisaties al verrijkende uitwis-
selingen op en daarom is in 2016 een officiële samen-
werkingsovereenkomst gesloten die loopt tot 2024. 
De Watergroep engageert zich om samen met Protos te 
blijven werken aan waterprogramma’s in het Zuiden.  
Naast 25.000 euro steun op jaarbasis, blijft De Watergroep 
haar waterexperten inzetten voor enkele specifieke  
Protos-programma’s. Ook in Vlaanderen zullen Protos  
en De Watergroep zich samen nog meer inzetten om duur-
zaam watergebruik te promoten. 

Meer info over Protos? Surf dan naar www.protos.ngo.
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Een betere drinkwatervoorziening voor Ituri (Congo)

In Ituri werkt Protos, samen met een Congolese partner, 
al ruim dertig jaar aan de uitbouw van drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen. De dertien aangelegde drinkwa-
tersystemen voorzien er een half miljoen mensen van 
water, maar dat is nog altijd maar iets meer dan 10% van 
de bevolking. Sinds 2014 kunnen lokale gemeenschappen 
in Congo de drinkwatervoorziening op zich nemen, dit 
dankzij een nieuwe wet. Het project dat De Watergroep 
ondersteunt, helpt hen daarbij op weg. 

De Watergroep stelt niet alleen financiële middelen ter 
beschikking van de lokale gemeenschappen, maar ook 
kennis en expertise. Dat gebeurt onder meer via tech- 
nische ondersteuning bij de watervoorziening, door 
vorming aan te bieden en door voorstellen te formuleren 
voor een overkoepelende ondersteuningsstructuur.  

Het project loopt nog tot 31 maart 2018. Tegen die datum 
moeten de dertien drinkwatercomités in Ituri beter werken 
en 558.000 watergebruikers ondersteunen. 

Steun voor duurzame ontwikkeling in Suriname

In Suriname ondersteunde De Watergroep eerder al 
een ontwikkelingsproject in Galibi. Nu plannen we in de 
voormalige Nederlandse kolonie de bouw van een nieuw 
waterproductiecentrum in het district Commewijne. 
Tegelijk ondersteunen we er een project om de zeventien 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenig-
de Naties af te bakenen. Deze ‘sustainable development 
goals’ zijn de opvolger van de vroegere Millenniumdoel-
stellingen. Het project dat wij ondersteunen wil onder 
meer de Surinaamse burgers informeren over de ontwik-
kelingsdoelstellingen, focussen op de rol die de burgers 
kunnen spelen om die doelstellingen waar te maken en in 
dialoog met hen treden. Dit project verloopt in samenwer-
king met verschillende lokale en internationale partners. 
De Watergroep is een van die partners die de campagne 
ondersteunen, vooral in Galibi en Commewijne.

500.000 
WATERGEBRUIKERS

(1/9 VAN DE BEVOLKING)

13 
DRINKWATER

COMITÉS

+58.000 
NIEUWE  

WATERGEBRUIKERS

ITURI
DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO

DOEL-
STELLING

CIDRI (CENTRE D'INITIATION AU DÉVELOPPEMENT RURAL DE L'ITURI) • PROTOS 
DE WATERGROEP • VLAAMSE OVERHEID • VLAAMS PARTNERSCHAP WATER VOOR ONTWIKKELINGPARTNERS
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 ➜ Kerncijfers

2016 2015

Productie (miljoen m2)

Grondwater 91,74 92,46

Oppervlaktewater 35,16 33,46

Totaal 126,80 125,92

Aankoop van derden (miljoen m2)

SWDE 26,48 25,73

Water-link 4,41 4,42

Farys 9,62 9,75

Andere 1,37 1,62

Totaal 41,88 41,53

Verkoop aan derden (miljoen m2)

SWDE 3,58 2,99

Farys 1,85 2,06

Andere 0,49 0,50

Totaal 5,92 5,55

Aftakkingen

In dienst 1.324.738 1.308.017

Bestaande 1,342.540 1.325.168

Aangesloten gemeenten

Volledig 158 157

Gedeeltelijk 17 18

Totaal 175 175

Bevolking 3.021.102 3.000.666

Kapitaal

Ingeschreven kapitaal (euro) 920.640.250 897.881.575

Aantal aandelen 39.505.610 39.351.263

Personeel

Statutair 1.300 1.307

Contractueel 172 166

Totaal 1.472 1.473
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Drinkwater

De Watergroep is een toonaangevend waterbedrijf. We leveren kwaliteitsvol water aan gezinnen en bedrijven. Vanuit een 
duurzame en toekomstgerichte visie investeren we in onze infrastructuur, in nieuwe technologie en in de knowhow van 
onze medewerkers. Zo spelen we in op de uitdagingen die op ons afkomen. We hebben respect voor de omgeving waarin 
we werken en dragen zorg voor onze natuurlijke bronnen.

 ➜ Drinkwaterproductie in feiten en cijfers

 ❖ In 2016 produceerde De Watergroep 126.900.158 m³ 
drinkwater. Dat is 0,77% meer dan in 2015.

 ❖ Het beschikbaar volume aan drinkwater voor eigen 
klanten bedroeg 162.861.046 m³.

 ❖ Daarnaast biedt De Watergroep 5.285.980 m³ ‘ander 
water’ op maat aan: industriewater dat we bij indus- 
triële klanten ter plaatse produceren.
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Watervolume (m2) West-
Vlaanderen

Oost- 
Vlaanderen

Vlaams- 
Brabant Limburg Totaal 2015-2016

Water beschikbaar in 
eigen installaties na 
behandeling

36.431.457  15.431.674 28.439.656 46.597.371 126.900.158 +0.77%

Aangekocht bij andere 
directies De Watergroep

 1.599.137 882.941 184.815 2.666.893

Aangekocht bij derden 11.963.104 11.460.245 17.061.789 1.394.107 41.879.245 +0.84%

Aangekocht bij andere 
directies De Watergroep

5.407 1.783.952 877.534 2.666.893

Verkocht aan derden 1.300.255 1.825.408 2.656.273 136.421 5.918.357 +6.68%

Beschikbaar volume  
drinkwater

47.094.306 26.660.241 41.944.161 47.162.338 162.861.046 +0,59%

Waarvan afgestaan 
voor grijs water (uit 
waterproductiecentrum)

1.523.670 1.523.670 -1,01%

Beschikbaar volume  
ander water

532.648 2.138.808 1.713.147 488.049 4.872.652 -4,05%

Beschikbaar volume  
ander water (Nederland) 
413.328 m2

    5.285.980 -0,44%

De wateraankopen stijgen met 0,84%. In 2016 heeft  
De Watergroep meer aangekocht bij Pidpa, IWVA, SWDE 
en Evides. De waterverkopen stijgen met 6,68%.  
Er wordt meer water verkocht aan IWVA, SWDE en SIDEN. 

Het nettoresultaat van deze waterbalans is een stijging 
van het totaal beschikbaar volume aan drinkwater voor 
verdeling aan de klanten met 0,59% t.o.v. 2015.

Sinds 2015 is er ook de aparte rapportering van de 
grijswaterprojecten in West-Vlaanderen, met water ge-
produceerd in een waterproductiecentrum. Dit volume is 
gedaald met 1,01% tegenover 2015.

Het beschikbaar volume ‘ander water’ is gedaald met 
0,44%. Dit is inclusief de productie voor een industrie- 
waterklant in Nederland, goed voor 413.328 m³.

Ander water

Grijswaterprojecten

Verkoop

Aankoop

Oppervlaktewater

Grondwater

Waterbalans 2016

3%

1%
3%

51%

19%

23%

Waterbalans 2016
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 ➜ Aantal inwoners en leveringseenheden

Meer inwoners. Het aantal inwoners in het verzorgings-
gebied van De Watergroep is met 0,68% gestegen van 
3.000.666 inwoners eind 2015 naar 3.021.102 inwoners 
eind 2016. Dit betekent een toename met 20.436 inwo-
ners of 0,68%.

Meer aftakkingen. Het aantal in dienst zijnde aftak- 
kingen is met 16.721 eenheden gestegen (+ 1,28%)  
van 1.308.017 eind 2015 naar 1.324.738 eind 2016. 

Evenveel gemeenten. Het verzorgingsgebied van  
De Watergroep bestaat uit 175 gemeenten, waarvan 158 
volledig en 17 gedeeltelijk bevoorraad worden. Door de 
overname van het drinkwaternet van Mazenzele op 1 
november 2016 wordt de gemeente Opwijk nu  
volledig bevoorraad door De Watergroep.

Aantal inwoners op 31 december 2016

Provincie 2016 2015 Stijging % stijging

West-Vlaanderen 817.159 811.631 5.528 0,68%

Oost-Vlaanderen 561.813 558.010 3.803 0,68%

Vlaams-Brabant 772.199 764.273 7.926 1,04%

Limburg 869.931 866.752 3.179 0,37%

Totaal 3.021.102 3.000.666 20.436 0,68%

Aantal aftakkingen in dienst op 31 december 2016

Provincie 2016 2015 Stijging % stijging

West-Vlaanderen 368.238 363.709 4.529 1,25%

Oost-Vlaanderen 248.206 245.143 3.063 1,25%

Vlaams-Brabant 327.068 322.964 4.104 1,27%

Limburg 381.226 376.201 5.025 1,34%

Totaal 1.324.738 1.308.017 16.721 1,28%
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 ➜ 32.630 km leidingen

Op 31 december 2016 had het leidingnetwerk van De Watergroep een totale lengte van 32.630 km. De natuurlijke aangroei 
van het netwerk bedroeg 124,7 km. Dit is het verschil tussen de lengte van de nieuw aangelegde leidingen en de lengte van 
de uit dienst genomen leidingen.

Lengte leidingnet (km)
West-

Vlaanderen
Oost- 

Vlaanderen
Vlaams- 
Brabant Limburg Totaal  

2016
Totaal 

2015

Nieuw in 2016 (a) 85,9 62,5 78,7 75,3 302,4 299,7

Uit dienst in 2016 (b) 49,1 37,6 49,7 41,2 177,7 163,1

Aangroei in 2016 (a)-(b) 36,7 25,0 28,9 34,1 124,7 136,5

Totaal netwerk in dienst  
op 31-12-2016

10.309 5.109 7.948 9.263 32.630 32.461

In 2016 heeft De Watergroep de deelgemeente Mazenzele (Opwijk) overgenomen. Dit zorgde voor een beperkte aan-
groei met 14 km leidingen. Ook de steeds betere informatie over het historische leidingnet beïnvloedt de cijfers over de 
lengte ervan.

Leidingnet nog iets ouder

 

Gemiddelde leeftijd leidingnet
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Zowel de gemiddelde leeftijd van het net als de leeftijd van de leidingen bij uitdienstneming blijven toenemen.
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 ➜ Kwaliteit van bron tot kraan

Kwaliteitsvol drinkwater leveren. Dat is en blijft onze kern-
taak. Via duizenden staalnames volgen we de kwaliteit van 
ons product op, van bron tot kraan. We investeren ook in 
nieuwe technologie om die stalen sneller en efficiënter te 
kunnen analyseren en om in te spelen op mogelijke toe-
komstige bedreigingen. Ons laboratorium speelt daarbij een 
toonaangevende rol.

Uitgevoerde analyses in 2016

Een omvangrijk en uitgebreid  
monsternameprogramma

De Vlaamse drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk 
voor de controle van het risicobeheer, het crisisbeheer  
en de leveringszekerheid van het geproduceerde en 
verdeelde drinkwater. Daarbij moeten we voldoen aan de 
regelgeving rond openbare dienstverplichtingen, die is 
vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van  
8 november 2013. 

De Watergroep controleert het ruwe grond- en oppervlak-
tewater, het geproduceerde drinkwater dat de waterpro-
ductiecentra verlaat, het drinkwater tijdens opslag en 
distributie in watertorens en reservoirs en tot slot ook het 
geleverde leidingwater aan de keukenkraan bij de klanten. 
De controle van de waterleidingen in openbare gebou-
wen zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en 
restaurants maakt eveneens deel uit van het controle- 
programma.

We onderscheiden twee soorten controles: de wettelijke 
bewakings- en auditcontroles en de aanvullende exploi-
tatiecontroles. 

Bij de bewakingscontroles kijken we algemene parame-
ters na zoals de zuurtegraad, geleidbaarheid en de aanwe-
zigheid van chloorresten. We analyseren ook de micro- 
biële organismen, zware metalen en stikstofverbindingen. 
Het auditpakket bestaat uit een volledige analyse die de 
bewakingsparameters controleert en tegelijk de volledige 
minerale samenstelling van het water bepaalt. Ook de 
analyse van verschillende organische microverontreini-
gingen zoals restanten van gewasbeschermingsmiddelen, 
gechloreerde organische verbindingen en polycyclische 
aromaten maakt deel uit van het auditpakket. 

De bewakings- en auditcontroles gebeuren aan de 
keukenkraan bij de klant, terwijl de aanvullende exploi-
tatiecontroles worden uitgevoerd op het geproduceerde 
water bij vertrek uit het waterproductiecentrum, en in de 
watertorens en reservoirs. Exploitatiecontroles gebeuren 
ook bij nieuwe uitbreidingen en om klachten op te volgen.  

In 2016 voerde De Watergroep 22.447 controles uit om 
de kwaliteit van het drinkwater te controleren:  
13.790 bewakings- en auditcontroles en 8.657 exploi-
tatiecontroles. Voorts voerde De Watergroep 13.975 
monsternames uit. Dit gebeurde onder meer om klachten 
van klanten op te volgen maar ook om de werking van 
de waterbehandelingsinstallaties voor de productie van 
het drinkwater te analyseren en bij uitbreidingen van het 
distributienet. Daarnaast voerde het centrale laboratorium 
van De Watergroep nog 1.875 analyses uit voor derden, 
vooral in opdracht van de business unit ‘Industrie & Servi-
ces’ en van het laboratorium van de Bodemkundige Dienst 
van België. In totaal voerde De Watergroep in 2016 dus 
38.297 analyses uit.
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De controle in het distributienet

Onderstaande tabel brengt de vastgestelde normoverschrijdingen in het distributienet in kaart. Het gaat om de meet- 
resultaten van de eerste monstername aan de keukenkraan. De resultaten van eventuele nieuwe monsternames zijn 
niet opgenomen.

Aantal parameters met een eerste 
normoverschrijding in het net

West- 
Vlaanderen

Oost- 
Vlaanderen

Vlaams- 
Brabant Limburg Totaal %

Aantal monsternames 2.698 2.611 4.530 3.951 13.790 100

Aantal overschreden A-parameters 8 4 6 10 28 0,2

Aantal overschreden B-parameters 81 29 78 37 225 1,6

Aantal overschreden C-parameters 372 178 149 138 837 6,1

Bij de 13.790 monsternames waren er slechts 0,2% 
normoverschrijdingen van de microbiologische A-para-
meters. Bij nieuwe monsternames werden geen normover-
schrijdingen meer vastgesteld. 

De parameters van type B omvatten de chemisch-toxische 
parameters zoals lood, nitraat en nitriet.  De 1,6% norm- 
overschrijdingen waren hier hoofdzakelijk te wijten aan 
een te hoog loodgehalte. De resultaten van nieuwe  
monsternames toonden aan dat de oorzaak van de over-
schrijding hoofdzakelijk te vinden is bij de binneninstal- 
latie van de klant. 

De parameters van type C zijn indicator-parameters. Deze 
zijn niet relevant voor de volksgezondheid. Het gaat vooral 
om natrium, ijzer en coliformen. Natriumoverschrijdingen 
zijn het gevolg van slecht afgestelde ontharders. Colifor-
men en ijzer zijn dikwijls te wijten aan een slecht onder-
houden binneninstallatie.

Nieuwe wetgeving

Op 28 juni werd het Koninklijk Besluit van 31 mei 2016 in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd over de bescherming 
van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in  
water bestemd voor menselijke consumptie. Dit KB ver-
plicht de waterleveranciers om het water te controleren 
op een aantal screeningsparameters zoals tritium, radon 
en de totale alfa- en beta-stralingswaarden.  
De Watergroep werkte nauw samen met het FANC (Fede-
raal Agentschap voor de Nucleaire Controle) om hiervoor 
een monsternameprogramma op te stellen. Vanaf midden

2017 zal een geaccrediteerd laboratorium jaarlijks een 
200-tal stalen uit het volledige distributiegebied van  
De Watergroep analyseren op de aanwezigheid van  
radioactieve stoffen.

Kwaliteit van de ruwwaterbronnen

De in 2016 uitgevoerde analyses die de aanwezigheid 
controleren van afbraakproducten van pesticiden in het 
ruwe grond- en oppervlaktewater geven aan dat de druk 
op onze ruwwaterbronnen toeneemt. Als voor de natuur-
lijke afbraakproducten van pesticiden dezelfde strenge 
drinkwaternorm van 0,1 microgram per liter van kracht 
blijft, kan dit de productiekost van het drinkwater aanzien-
lijk verhogen. Actievekoolfiltratie vormt voor een aantal 
van deze nieuwe afbraakproducten immers geen absolute 
barrière. In dat geval zijn bijkomende behandelingsstap-
pen met onder meer ozon noodzakelijk.

De ruwwaterbronnen komen ook onder druk door de 
klimaatverandering. Zo steeg in de zomer van 2016 het 
chloridegehalte in het spaarbekken van waterproductie-
centrum De Blankaart tot boven de norm omdat de aan-
houdende droogte zorgde voor een verminderde afvoer 
van regenwater en een toename van het chloridegehalte 
in de IJzer. Die normoverschrijding is weliswaar geen 
bedreiging voor de volksgezondheid, maar De Watergroep 
meldde ze wel aan haar toezichthouder. Die legde een 
aangepast monitoringprogramma op tot nieuwe regenval 
het chloridegehalte weer deed dalen. 
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Accreditatie en erkenning van het centrale 
laboratorium

In 2016 vond de eerste toezichtsaudit plaats in het kader 
van de accreditatie door de Belgische instelling Belac. 
Door onze vraag om de scope uit te breiden, ging deze 
toezichtsaudit een stuk verder dan eerdere audits en 
legde die een tiental verschillende analysemethodes 
nauwgezet onder de loep. Het ging daarbij onder meer  
om de methodes die De Watergroep gebruikt voor de 
analyse van herbiciden en voor onderzoek naar de aan- 
wezigheid van metaldehyde. Dat is het actieve bestand-
deel in slakkenkorrels, die particulieren veelvuldig 
gebruiken in hun moestuin. Belac keurde onze aanvraag 
om de scope uit te breiden goed, onder meer omdat onze 
meetwaarden erg goed zijn in vergelijking met die van 
internationale laboratoria. 

Hierdoor beschikt het centrale laboratorium van  
De Watergroep over een zeer uitgebreide scope voor de  
analyse van drinkwater, grondwater en oppervlakte-
water. Die analyse kan bovendien gebeuren met een 
groot aantal analysemethoden, zowel uit de specialisaties 
microbiologie als uit de specialisaties anorganische en  
organische scheikunde. Het centrale laboratorium  
bekleedt hiermee een koppositie in Vlaanderen. 

In oktober 2016 voerde het Vlaams Instituut voor Tech-
nologisch Onderzoek (VITO) eveneens een audit uit op 
het centrale laboratorium. VITO had daarbij slechts een 
beperkt aantal opmerkingen. Het laboratorium voerde  
enkele aanpassingen door en kreeg zo op het einde van 
het eerste trimester van 2017 zijn erkenning door de 
dienst Milieuvergunningen van het Departement Leef- 
milieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. 

Verbreding van het analyseaanbod

Om de bedrijfszekerheid en het analyseaanbod van het 
centrale laboratorium te verhogen, kocht De Watergroep 
twee gaschromatografen. Deze toestellen kunnen auto-
matisch vluchtige organische microverontreinigingen vast-
stellen. Daardoor kan De Watergroep veel meer analyses 
uitvoeren en de resultaten ervan sneller aan de klanten 
rapporteren. Door de implementatie van een tweede  
plasmatoorts kan het centrale labo ook sneller zware 
metalen detecteren. 

In 2016 stelde het laboratorium bovendien een analyse-
methode op om vast te stellen of er in water perchloraat 
aanwezig is. Dat is een restant van granaatmunitie die ook 

aanwezig is in sommige kunstmeststoffen. De aangetroffen 
gehalten perchloraat in het grond- en oppervlaktewater 
zijn echter zeer laag en vormen geen probleem voor de 
volksgezondheid. 

De dienst microbiologie/biologie maakt sinds 2016 
gebruik van de techniek van de massaspectrometrische 
identificatie van indicatorbacteriën. Die techniek herkent 
elke bacteriesoort op basis van zijn eiwitsamenstelling. 
Daardoor kunnen we via de kweekmethode meteen na de 
analyse de identificatie uitvoeren. Dat levert een tijd-
winst op van twee dagen in vergelijking met de klassieke 
identificatietechnieken. Deze dienst past sinds 2016 ook 
de analyse met flowcytometrie toe voor de opvolging van 
spoelacties bij de distributieleidingen. Met deze techniek 
is het mogelijk om al enkele minuten na de monstername 
een beeld te krijgen van de microbiologische samenstel-
ling van het water, met daarbij een duidelijk onderscheid 
tussen levende en dode bacteriën. De bekomen analyse- 
resultaten vormen duidelijk een meerwaarde voor de 
evaluatie van de uitgevoerde spoelacties. 

Het laboratorium testte ook de techniek van de ‘next 
generation sequencing’ uit, die de volledige microbiële 
samenstelling van water kan weergeven door het aan- 
wezige erfelijke materiaal te bepalen van de aanwezige 
bacteriën. Deze techniek kan ons in staat stellen om bij 
een calamiteit zeer snel de impact van een bacteriologi-
sche besmetting in het leidingnet in kaart te brengen en 
kan cruciale informatie aanleveren over de effectiviteit 
van het spoelen en desinfecteren van het distributienet. 

Ook aan de slag voor derden 

Het centrale laboratorium zorgde voor bijkomende inkom-
sten door zijn expertise te gebruiken voor het uitvoeren 
van pesticidenanalyses voor andere drinkwater- 
bedrijven en laboratoria. 
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 ➜ Investeringen in drinkwaterproductie

De Watergroep investeerde ook in 2016 volop in de vernieuwing van haar productie- en netwerkinfrastructuur. Wij hebben 
daartoe veel expertise in huis die we verder ontwikkelen in synergie met relevante kennispartners.

West-Vlaanderen

Masterplan voor De Blankaart krijgt vorm

In het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide 
produceert De Watergroep elk jaar zo’n 10 miljoen m³ 
drinkwater, goed voor een derde van al het drinkwater  
in West-Vlaanderen. De Blankaart dateert van 1973 en is 
het oudste waterproductiecentrum waar De Watergroep 
drinkwater maakt op basis van oppervlaktewater.  
Daarom krijgt het centrum een grondige facelift:

 ❖ Het gebruik van de nieuwste technologie zal de water-
behandeling efficiënter en duurzamer maken, 

 ❖ Het spaarbekken wordt gerenoveerd,
 ❖ Er komt een nieuw logistiek gebouw met een bezoe-
kersruimte en een laboratorium. 

Tegelijk loopt in dit productiecentrum naast een studie 
over toekomstige waterbeschikbaarheid ook het piloot-
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de conven-
tionele oppervlaktewaterbehandeling, met als doel de 
kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.  
Op die manier wil De Watergroep zich voorbereiden op 
de voorspelde langdurige droogteperiodes met vooral 
minder neerslag in de zomer. De conventionele oppervlak-
tewaterbehandeling bestaat uit vlokvorming, bezinking, 
chlorering, filtratie, actievekoolfiltratie en restdesinfectie. 
Sinds februari 2016 loopt in De Blankaart onderzoek naar 
de mogelijkheid om een combinatie van ionenwisseling 
en vlokvorming-flotatie toe te passen voor de verwijde-
ring van organische stoffen en troebelheid. De Watergroep 
werkt rond dit thema, dat internationaal veel belangstel-
ling geniet, binnen het Europese onderzoeksprogramma 
DOC2C’s samen met twee andere drinkwaterbedrijven en 
twee universiteiten: het Britse South West Water, het  
Nederlandse PWN Technologies, de Technische  
Universiteit Delft en de Université de Lille.
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Belangrijke lessen uit pilootonderzoek 

Het pilootonderzoek bracht de voor- en nadelen van 
ionenwisseling als extra verwijderingsstap voor organische 
stoffen in kaart en leerde dat dit niet voor een grote 
kwaliteitsverbetering zorgt. Het is dan ook nog niet zeker 
of het nieuwe behandelingsstation de techniek van de 
ionenwisseling zal gebruiken. De test met vlokvorming- 
flotatie gaf wel goede resultaten. Het semi-industriële 
onderzoek bood ook belangrijke informatie voor het 
ontwerp van deze behandelingsstap. Zo bleek bijvoor-
beeld dat het mogelijk is om het debiet binnen de 
behandeling hoger op te voeren dan eerst was gedacht, 
wat kan leiden tot lagere investeringskosten dan geraamd.

Waterproductiecentrum Snellegem vernieuwd

Het bestaande waterproductiecentrum van Snellegem 
(Jabbeke), met een capaciteit van 3.500 m³ drinkwater 
per dag, dateert van 1967. Een grondige renovatie drong 
zich dan ook op. We vernieuwden de elektromechanische 
uitrusting en de overdekking van de open filters en pakten 
ook het gebouw en de putpaviljoenen aan. Het vernieuw-
de waterproductiecentrum ging net voor de zomer in 
dienst om het piekverbruik te kunnen opvangen. 

Voldoende water voor De Gavers

In 2016 onderzocht het Vlaams Instituut voor Technolo-
gisch Onderzoek (VITO) het model voor de waterbeschik-
baarheid voor het waterproductiecentrum De Gavers, 
met de bedoeling de productiecapaciteit uit te breiden 
tot 50.000 m³ per dag. Uit het onderzoek bleek dat voor 
het waterproductiecentrum voldoende water aanwezig 
is in het Kanaal Bossuit-Kortrijk en bij uitbreiding heel 
het bekken van de Bovenschelde. Toch is het raadzaam 
het watergebruik en -verbruik goed te reglementeren en 
te monitoren. Uit de analyse blijkt immers dat in droge 
perioden de waterbeschikbaarheid voor de verschillende 
waterverbruikers in het systeem tegen zijn limieten  
aan loopt.

Waterproductiecentrum Waarmaarde

In Waarmaarde (Avelgem) zijn de bouwkundige werken 
gestart voor een nieuw waterproductiecentrum met 
ontharding. Het opgepompte water doorloopt eerst drie 
korrelreactoren voor ontharding en daarna de klassieke 
behandeling (cascadebeluchting en open zandfilters).  
Het productiecentrum heeft een maximale productie- 
capaciteit van 750 m³ per uur en zal volgens de huidige 
planning eind 2018 in dienst gaan.

Oost-Vlaanderen

Vernieuwd waterproductiecentrum met  
ontharding officieel geopend in Zele

De Watergroep investeerde 5,2 miljoen euro in de 
vernieuwing van het waterproductiecentrum in Zele en 
kan daardoor zachter water leveren aan de inwoners van 
Berlare en delen van Zele en Laarne. Het oude waterpro-
ductiecentrum dateert van 1948 en voldeed niet meer om 
de volledige capaciteit van het productiecentrum te 
kunnen behandelen. Een grondige renovatie drong zich 
dan ook op. Na de vernieuwing ontijzert en onthardt het 
waterproductiecentrum nu in één stap het grondwater uit  
vier grondwaterwinningen en levert het jaarlijks bijna  
1,5 miljoen m³ drinkwater aan de klanten. De medewer-
kers van De Watergroep stonden in voor het ontwerp en 
de opvolging van het vernieuwde productiecentrum en 
deden voor de combinatie van ontijzering en ontharding 
een beroep op de technologie van een externe partner. 
Hoewel hard water perfect drinkwater is, zorgt  
De Watergroep met de ontharding voor minder  
kalkafzetting in sanitaire en huishoudtoestellen. 

Pilootinstallatie De Blankaart

Waterproductiecentrum Zele
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Nieuwe waterproductiecentra in de steigers  
in Eeklo 

Het waterproductiecentrum van Eeklo produceert elk jaar 
gemiddeld 1,2 miljoen m³ drinkwater uit drie puttenbat-
terijen en twee diepe putten. Het oudste deel van het 
bestaande waterbehandelingsstation dateert echter van 
1937 en is aan het einde van zijn technische levensduur. 
Daarom komt er op dezelfde plaats een volledig nieuw 
productiecentrum met een bijhorend doseer- en opslag-
gebouw. Het zal beschikken over moderne behandelings-
technieken, waaronder een bijkomende onthardingsstap 
en een actievekoolfiltratie. De bouw is gestart in 2016 
en het nieuwe productiecentrum zal klaar zijn in 2019. 
Ondertussen blijft het huidige waterproductiecentrum in 
dienst. Daarna wordt het gedeeltelijk gesloopt. Een deel 
van het oude waterproductiecentrum is geklasseerd en zal 
gerenoveerd worden.

Toekomstgerichte investeringen voor Kluizen

Het waterproductiecentrum Kluizen onttrekt het ruwe 
water uit onbevaarbare waterlopen in een uitgebreid  
captatiegebied. In de zomerperiode is er onvoldoende 
kwaliteitsvol oppervlaktewater beschikbaar. De seizoens- 
opslag in de spaarbekkens maakt het mogelijk om deze 
periode te overbruggen zonder inname van ruw water. 
Maar bij langere droogteperiodes volstaat de water- 
opslag in de spaarbekkens niet om de leveringszekerheid 

 
te waarborgen. Omdat droogteperiodes als gevolg van 
de klimaatverandering meer zullen voorkomen, groeit de 
nood om meer water te kunnen opslaan in de spaarbek-
kens. Daarom is op de oever van het afleidingskanaal in 
Nevele een hevelconstructie gebouwd om water over te 
pompen. 

In de eerste en tweede lijn van Kluizen (oudste deel van 
het waterproductiecentrum) worden voorts alle bestaan-
de betonnen filtervloeren vernieuwd. Deze werken zijn 
gestart in september 2015 en lopen tot begin 2017.  
Door een gefaseerde uitvoering kon de drinkwater- 
productie in dit gedeelte van het station aan halve  
capaciteit verderlopen.

Vlaams-Brabant

Waterproductiecentrum Vilvoorde

Het waterproductiecentrum Drie Fonteinen in Vilvoorde 
werd enkele jaren geleden uit dienst genomen, vooral 
omdat hier een ontijzeringsinstallatie ontbrak. Het be-
staande gebouw was ook sterk verouderd. Daarom bouwt 
De Watergroep er een nieuw waterproductiecentrum dat 
in Vilvoorde water zal leveren aan 15.000 klanten. De prijs 
wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. Het water van de win-
ning in Vilvoorde, die midden in een stadsvernieuwings-
project ligt, is afkomstig uit de diepe en goed beschermde 
Krijtformatie van Gulpen. De bestaande put is 140 meter 
diep en zorgt voor water met een ideale hardheid, dat 

Waterproductiecentrum Kluizen
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enkel iets te veel ijzer bevat. Daardoor volstaat een  
beperkte behandeling om volledig aan de drinkwater- 
norm te voldoen. 

Waterproductiecentrum Koevoet (Londerzeel)

Het waterproductiecentrum Koevoet wordt grondig 
gerenoveerd. Daarbij krijgt het bestaande gebouw een 
opfrisbeurt en wordt de volledige elektromechanische 
uitrusting vernieuwd. Er komt ook een nieuw bezinkings-
bekken. De werken worden afgerond tegen de zomer  
van 2017.

Limburg

Nieuw waterproductiecentrum in Velm 

In Velm heeft De Watergroep in 2016 een nieuw water- 
productiecentrum en een nieuw reservoir in gebruik 
genomen. In het voorjaar van 2017 volgde de opstart van 
de nieuwe onthardingsinstallatie, die gebruikmaakt van 
een milieuvriendelijke technologie met korrelreactoren. 
Op die manier daalt de hoeveelheid calcium in het water, 
dat afkomstig is van vier waterputten en van de bronnen 
van Halingen en Waalhoven, terwijl de hoeveelheid mag-
nesium gelijk blijft. Het nieuwe reservoir is ingewerkt in 
het landschap en biedt vanop het groendak een prachtig 
uitzicht. Het heeft een capaciteit van 3.500 m³ water en 
beschikt over nieuwe pompinstallaties die zorgen voor 
een constante waterdruk.  

Waterproductiecentrum Vlakenhof

In Maaseik bouwt De Watergroep een nieuw waterproduc-
tiecentrum dat kadert in het watervoorzieningsplan voor 
de provincie Limburg, waarbij het de bedoeling is om in 
de toekomst alle Limburgse gemeenten van zachter water 
te voorzien. Het water dat in Maaseik zal opgepompt en 
behandeld worden, is van nature zacht, waardoor geen 

extra ontharding nodig is. Door de uitbouw van het wa-
terproductiecentrum Vlakenhof kan er meer zacht water 
vanuit de winningen in de Maasvallei naar Zuid-Limburg 
gepompt worden.

In 2016 werd het gebouw verder opgetrokken, waarna de 
elektromechanische uitrusting kan starten. Volgens de hui-
dige planning krijgt een groter deel van Limburg daardoor 
zacht water tegen begin 2018. De totale investeringskost 
voor het gehele project bedraagt zo’n 14 miljoen euro. 
Vanuit Vlakenhof zullen grote delen van Kinrooi, Maaseik 
en Dilsen-Stokkem bevoorraad worden, samen met een 
klein deel van Maasmechelen. Ook de opslagcapaciteit 
voor Noord-Limburg wordt gevoelig uitgebreid.

Versnelde uitbouw onthardingsinstallaties

In Limburg investeert De Watergroep versneld in vijf 
onthardingsinstallaties. Zij worden uiterlijk tegen 2020 
aanbesteed en zijn samen goed voor een investering  
van 46 miljoen euro. Volgens de huidige planning is dit  
de timing voor indienstneming:

 ❖ Waltwilder: eind 2020 
 ❖ Tongeren: medio 2021
 ❖ Kortessem: eind 2021
 ❖ Borgloon: eind 2022
 ❖ Nieuwerkerken: medio 2023

Waterproductiecentrum Velm

Waterproductiecentrum Koevoet
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 ➜ Databank geosystemen verder verfijnd

De GIS-databank vormt een belangrijk werkinstrument om de 32.630 km leidingen van De Watergroep te beheren. In 2016 
werden opnieuw enkele verfijningen en aanvullingen doorgevoerd die de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid ten 
goede komen.

Ontwikkeling eerste GIS-viewer  
met aftakkingen

In 2013 stelde De Watergroep een globale vernieuwde 
GIS-strategie op. Daarin staat een GIS-databank centraal 
die alle informatie omvat over het aftakkingssysteem. 
Sinds 2015 kunnen we die informatie exporteren en van 
een geografische code voorzien op basis van de adres- 
informatie van die aftakkingen. Zo ontstond de mogelijk-
heid om ruimtelijke GIS-informatie zoals de leveringszone 
toe te voegen aan de aftakkingsinformatie in het ERP- 
systeem. In 2016 zetten we een testproject op om zo ook 
de aftakleidingen geografisch te visualiseren. Dat leidde 
tot de ontwikkeling van een GIS-viewer die het mogelijk 
maakt om schematisch aftakleidingen te berekenen. 

Gerichte correcties aan netwerk in  
GIS-databank

In 2016 werd het opmeetprogramma van de meer dan 
350.000 zichtbare toestellen van De Watergroep, dat werd 
opgestart in 2012, afgerond. Op basis van deze opmetin-
gen wil De Watergroep nu doelgerichte correcties door-
voeren aan het leidingnet in de GIS-databank. 

De volgende fase in deze grootschalige omzetting zal  
voor De Watergroep een groot aantal voordelen opleve-
ren. Zo zullen medewerkers leidingen en toestellen sneller 
kunnen terugvinden in de GIS-viewer en zal het gebruik 
van de papieren detailschetsen drastisch kunnen dalen. 
Ook zal het mogelijk zijn om nauwkeurigere informatie 
over het leidingnetwerk naar derden te versturen.  
Dat moet op termijn het aantal schadegevallen als gevolg 
van graafwerkzaamheden doen dalen. In 2016 startte  
De Watergroep met de voorbereiding van het omvangrijke 
project rond de gerichte correcties aan het netwerk in de 
GIS-databank. 

Beeld uit de GIS-viewer
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 ➜ Waterbronnen en milieu

Voor haar drinkwaterproductie is De Watergroep afhankelijk van natuurlijke bronnen: grondwater en oppervlaktewater.  
Met het oog op de toekomst willen we die bronnen veiligstellen. Duurzame exploitatie is immers belangrijk voor het milieu, 
voor de kwaliteit van het water en voor de beschikbare voorraden. 

Onze ruwwaterbronnen

Negentig waterwinningen 

De Watergroep beschikt over 85 grondwaterwinningen  
en vijf oppervlaktewaterwinningen. Daarnaast exploiteert  
De Watergroep voor de Société Wallonne des Eaux (SWDE) 
nog twaalf grondwaterwinningen in Wallonië, waarvan  
het geproduceerde water aan ons wordt geleverd. 

De meeste grondwaterwinningen bevinden zich in 
Vlaams-Brabant en Limburg. De aanwezige zeer produc- 
tieve grondwaterlagen bieden er goede winmogelijk- 
heden. De oppervlaktewaterwinningen liggen allemaal 
in West- en Oost-Vlaanderen. In het bevoorradingsgebied 
Pajottenland-Denderstreek zijn er dan weer geen eigen 
grond- en/of oppervlaktewaterwinningen. De watervoor-
ziening gebeurt hier via leveringen. 

Overzicht van de grond- en oppervlaktewaterbronnen

 oppervlaktewaterwinningen 
 grondwaterwinningen
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Grondwaterbronnen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de grondwaterbronnen en hun respectieve beschermingszones. De grond-
waterbronnen van de SWDE bevinden zich vlak onder de taalgrens en zijn aangeduid met een punt. 

Overzicht van de grondwaterbronnen van De Watergroep en de grondwaterbronnen van SWDE die geëxploiteerd worden door De Watergroep

Een overzicht van de vergunde capaciteit van onze winningen:

Bevoorradingsgebied
Vergunde capaciteit

Dag Jaar

West-Vlaanderen 59.300 12.290.000

Oost-Vlaanderen (Waasland-Meetjesland) 29.780 8.870.400

Oost-Vlaanderen (Pajottenland-Dender-
streek)

0 0

Vlaams-Brabant 134.660 48.273.600

Limburg 235.950 80.276.000

Totaal 459.690 149.710.000

 

De Watergroep beschikte eind 2016 over een totaal vergunde grondwaterwinningscapaciteit van 459.690 m³ per dag 
en 149.710.000 m³ per jaar. Daar komt nog 81.160 m³ per dag of 21.590.800 m³ per jaar bij uit de grondwaterwinnin-
gen in Wallonië. Om een verdere duurzame grondwateronttrekking te bestendigen, zijn in 2016 de testen gestart voor 
het volledig automatiseren van het peilmeetnet. De uitvoering start vanaf 2017.

 grondwaterbronnen
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Oppervlaktewaterbronnen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de oppervlaktewaterbronnen met aanduiding van de afgebakende  
captatiegebieden.

De Watergroep exploiteert vijf oppervlaktewaterwinningen.  
Vier ervan bevinden zich in West-Vlaanderen, het andere in het bevoorradingsgebied Waasland-Meetjesland.

 oppervlaktewaterbronnen 
 captatiegebieden
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Overzicht van de oppervlaktewaterbronnen per bevoorradingsgebied:

Bevoorradings- 
gebied

Oppervlakte-
waterwinning

Bron

Innamecapaciteit Inhoud 
spaarbekken 

m3

Productiecapaciteit

Minimum 
m3/dag

Maximum 
m3/dag

Minimum Maximum

West-Vlaanderen De Blankaart
Blankaartvijver  
en Ijzer

0 234.000 3.000.000 15.000 40.000

West-Vlaanderen Zillebeke
Bollaertbeek  
en Pollepelbeek

Beperkt 6.000 nvt 0 4.000

West-Vlaanderen Dikkebus Kleine Kemmelbeek Beperkt 6.000 nvt 0 4.000

West-Vlaanderen De Gavers
Kanaal Kortrijk- 
Bossuit

32.000* 32.000* nvt 32.000* 32.000*

Oost-Vlaanderen 
(Waasland- 
Meetjesland)

Kluizen
Brakkeleike- 
Burggraevenstroom

0** 172.800 11.200.000 60.000 60.000

Oost-Vlaanderen 
(Pajottenland- 
Denderstreek)

Nihil

Vlaams-Brabant Nihil

Limburg Nihil   

*: Zal verhoogd worden tot 50.000 m³/d
**: In Nevele zal extra water vanuit het afleidingskanaal overgeheveld worden richting Burggravenstroom en in-name Kluizen, tot max. 500 m³/h waardoor 
      in de toekomst ook in de zomer water zal kunnen worden ingenomen (theoretisch 12.000 m³/dag)

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, is in 2016 beslist om de captaties van de waterproductiecentra  
De Gavers en Kluizen te verhogen. De capaciteit van De Gavers zal worden opgedreven tot 50.000 m³ per dag. Een  
VITO-studie heeft aangetoond dat daarvoor voldoende water beschikbaar is in het kanaal Kortrijk-Bossuit, dat de Schel-
de verbindt met de Leie. Voor Kluizen wordt de innamecapaciteit van de twee spaarbekkens met een totale opslagcapa-
citeit van 11.200.000 m³ nog verhoogd om zo in te spelen op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering.  
In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij zal in Nevele tot 500 m³ extra water per uur overgeheveld  
worden in de richting van Kluizen. 
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Evolutie van het grondwaterpeil in 2016

Maandelijks meet De Watergroep zo’n 1.600 grond- 
waterpeilen op in en rondom haar waterwinningen.  
980 van deze meetplaatsen zijn peilbuizen die dienen  
om het grondwaterpeil op te volgen. De overige meet-
plaatsen zijn putten waaruit De Watergroep water ont-
trekt. De afdeling Waterbronnen en Milieu interpreteert 
deze gegevens via de peilindicator, om op die manier  
de waterlagen en waterwinningen duurzaam te beheren.  

Eerst meer en dan minder neerslag  
dan gemiddeld

In 2016 viel 942 millimeter neerslag. Dat cijfer ligt hoger 
dan het gemiddelde van 853 millimeter. 68% van de 
totale hoeveelheid neerslag viel in het eerste deel van het 
jaar. Vandaar dat we van januari tot juli gemiddeld meer 
hoge grondwaterstanden zagen dan in voorgaande jaren. 
Omdat er in de tweede jaarhelft veel minder neerslag was, 
bleven de grondwaterstanden laag tot in december 2016. 
Globaal genomen kunnen we van een normale toestand 
spreken. De peilevoluties bevestigen dat de onttrekking 
voor de drinkwaterproductie in evenwicht is met  
de natuurlijke aanvulling.

Medewerkers De Watergroep plantten 6.000 bomen in Eeklo

Gezonde bossen en natuur vormen een garantie voor een 
goede waterkwaliteit. Want hoe beter de waterkwaliteit 
van nature is, hoe minder behandeling nodig is. En minder 
behandeling is uiteraard ook weer goed voor het milieu. 
Daarom hebben we op de waterwinning Aalstgoed in het 
bos in Eeklo – één van de 21 bossen die we in eigendom 
hebben – in november 6.000 bomen geplant. Daarvan 
werden er op 11 november 2.500 geplant door eigen 
medewerkers en hun familie.

Op een oppervlakte van 38 hectare staan in het Aalstgoed 
nu verschillende boomsoorten die, meer dan de populie-
ren die er vroeger stonden, bijdragen tot de biodiversiteit. 
De boomplantdag onderstreept dat we onze                 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig nemen.  

We zorgen niet enkel voor een ononderbroken levering 
van kwaliteitsvol drinkwater, maar we doen dat bovendien 
op een duurzame manier met respect voor onze natuur- 
lijke grondstoffen én de omgeving. 

Grondwaterpeil
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Milieucharter voor De Watergroep West- en Oost-Vlaanderen

Het Milieucharter is een project van VOKA Oost-Vlaan-
deren dat bedrijven beloont die via een aantal concrete 
acties uitblinken in milieuzorg. De provinciale directie 
Oost-Vlaanderen heeft dit charter behaald in juni 2016, 
onder meer omwille van de grondige vernieuwing en 
uitbreiding van het waterproductiecentrum in Zele, dat 
sinds het najaar 2016 zachter water levert. Daarnaast was 
er een ruimer actieplan dat garant staat voor een milieu-
vriendelijke bedrijfsvoering. Er werd een nieuw actieplan 
voorbereid voor 2017.

Ook de provinciale directie West-Vlaanderen werd voor-
gedragen als kandidaat voor het West-Vlaams charter 
Duurzaam Ondernemen. Na een doorlichting eind 2015 
volgde een verdere uitwerking en screening in 2016.  
Het actieplan focust niet alleen op milieuzorg, maar ook 
op welzijn en efficiënt werken. Het charter werd uitgereikt 
in april 2017.

Meer info? www.charterduurzaamondernemen.be.

 ➜ Watertechnologie

De afdeling Watertechnologie maakt waterleveringsplannen die de leveringszekerheid in kaart brengen in normale en 
verstoorde omstandigheden. Die waterleveringsplannen zijn gebaseerd op netwerkmodellering en geven aan waar nieuwe 
investeringsprojecten nodig zijn voor productie en toevoer. Voor nieuwe waterproductiecentra wordt onderzoek verricht naar 
milieuvriendelijke technologieën en ontwerpen onze interne specialisten het volledige behandelingsproces om drinkwater te 
produceren uitgaande van grond- of oppervlaktewater. 

De Watergroep verankert samenwerking met 
het Nederlandse KWH Water

In de marge van het Belgische staatsbezoek aan Neder-
land trad De Watergroep op 28 november 2016 toe tot 
KWH Water. De Watergroep vormt zo de eerste buiten-
landse aandeelhouder. KWH Water telde voordien enkel 
Nederlandse waterbedrijven onder zijn aandeelhouders.
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De Watergroep trad eerder al toe tot het collectieve on-
derzoeksprogramma van de Nederlandse waterbedrijven, 
Vewin en het onderzoeksinstituut KWR (dochter van KWH 
Water): het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Het BTO is we-
reldwijd een vooraanstaand toegepast wetenschappelijk 
wateronderzoeksprogramma dat waterbedrijven helpt bij 
het vervullen van hun maatschappelijke taak om veilig en 
gezond (drink)water te leveren.

Het aandeelhouderschap van KWH Water is interessant 
vanwege de uitgebreide ervaring van KWR met kennis-
ontwikkeling, de hoge wetenschappelijke kwaliteit en de 
samenwerking met internationale organisaties en netwer-
ken. Ondertussen hebben de KU Leuven en de UGent in 
april 2017 de samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Ne-
derlandse Waterkennisontwikkeling ondertekend, op 
initiatief van De Watergroep.

Proefproject voor ondergrondse ontijzering  
in Kessel-Lo

Ondergrondse ontijzering is een techniek om de ijzercon-
centratie in opgepompt grondwater gevoelig te verminde-
ren. Daarbij blijft het ijzer in de ondergrond en dat is in de 
eerste plaats goed voor het milieu. Doordat de boven-
grondse behandeling minder ijzer zal moeten verwijderen, 
is er minder spoelwater nodig om de zandfilters te 
spoelen en is er minder ijzerslib waarvoor een duurzame 
afzetmogelijkheid moet worden gezocht. Tot slot geeft 
ijzer in grondwater vaak aanleiding tot neerslag van 
ijzermineralen in de filter van productieputten, waardoor 
een regelmatige regeneratie van de putten nodig is. 
Ondergrondse ontijzering omzeilt dat probleem en 
bespaart dus heel wat kosten. 

Test in Kessel-Lo Vlierbeek

Om ondergronds te ontijzeren, wordt zuurstofrijk water in 
de bodem geïnjecteerd. De lokale bodemeigenschappen 
zijn niet te voorspellen, maar bepalen wel hoe efficiënt 

deze techniek is. Daarom werden in 2016 testen uitge-
voerd op de grondwaterwinning Kessel-Lo Vlierbeek.  
We pompten er water uit een put en injecteerden het, 
zoals wettelijk is vereist, in dezelfde laag in de put,  
nadat de ijzervlokken waren verwijderd door bezinking  
en ultrafiltratie. In 2016 zijn vier dergelijke proeven  
uitgevoerd. De resultaten waren behoorlijk en we stelden 
geen geochemische reacties vast die de waterkwaliteit 
nadelig beïnvloeden. De tests boden ook een beter inzicht 
in chemische reacties en laten toe een kosten-baten- 
analyse te maken.

Meer klanten krijgen in de toekomst  
zachter water

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan 
al haar klanten. Daarom hebben wij ons onder meer 
geëngageerd om in Limburg in versneld tempo werk te 
maken van 5 nieuwe onthardingsinstallaties. Hard water 
is gezond drinkwater maar het zorgt wel voor comfortpro-
blemen, vooral bij warmwatertoepassingen. We gaan bij 
de bouw of renovatie van waterproductiecentra steeds na 
of centrale deelontharding noodzakelijk is als bijkomende 
behandelingsstap. De ervaring uit de eerste proefpro-
jecten wordt meegenomen in het ontwerp van nieuwe 
installaties. 

Een standaardontwerp voor korrelreactoren

De Watergroep maakt bij centrale deelontharding stan-
daard gebruik van de techniek om water te ontharden 
via korrelreactoren. Om de efficiëntie te verhogen, werd 
in 2016 het ontwerp van korrelreactoren gestandaar-
diseerd. Aan de basis ligt de ervaring met bestaande 
installaties. De standaardisatie houdt tegelijk rekening 
met toekomstperspectieven, zoals het gebruik van calciet 
(gebroken en gezeefde kalkkorrels) als entmateriaal.  
Door deze standaardisatie verankert De Watergroep de 
verworven kennis en houden nieuwe ontwerpen beter 
rekening met toekomstige situaties.

Ontharding en optimalisatie in  
Vlaams-Brabant

Door de geplande aankoop van zacht water van water-link 
in Zemst en de bouw van twee grote onthardingsinstal- 
laties zal op termijn in een groot deel van Vlaams-Brabant 
zacht water worden geleverd. 

Testopstelling in Kessel-Lo
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Vanaf 2021 krijgen zo goed als alle klanten van centraal- 
en noordwest-Vlaams-Brabant zacht water geleverd.  
Dat komt omdat De Watergroep een contract afsloot om in 
de toekomst elk jaar zo’n 4 miljoen m³ water af te nemen 
van collega-drinkwaterbedrijf water-link. Het waterpro-
ductiecentrum Walem zal 11.000 m³ per dag leveren via 
een nieuwe toevoerleiding van 14,4 km en een diameter 
van 600 millimeter tussen het waterproductiecentrum 
Walem en Zemst, waar ze wordt aangesloten op het drink-
waternet van De Watergroep. 

De aankoop biedt De Watergroep een oplossing voor 
enkele knelpunten van de huidige waterproductie in de 
regio. De waterproductiecentra zijn er enerzijds gevoelig 
voor putverstopping en anderzijds voor pesticiden en hun 
afbraakproducten. Daarnaast zijn de waterwinningen in 
de Vlaams-Brabantse Voervallei bijzonder kwetsbaar voor 
pesticiden en hun afbraakproducten én bevat het water 
vrij veel kalk, waardoor centrale ontharding noodzakelijk is.

De Watergroep zal het zachte water opslaan in reservoir 
Meerbeek, om het van daaruit te verdelen. Omwille van de 
grote impact op de watervoorziening in Vlaams-Brabant is 
aan de ondertekening van het contract met water-link in 
november 2016 een uitgebreide analyse voorafgegaan. 

De samenwerking met water-link heeft ook een impact 
op de investeringsplannen voor centrale deelontharding 
in Vlaams-Brabant. Aangezien er van nature zacht water 
zal aangevoerd worden vanuit Zemst, zal het niet langer 
nodig zijn om dit water te ontharden. Dit heeft uiteraard 
een positieve invloed op het financiële plaatje en op de 
ecologische voetafdruk van De Watergroep. 

Om de waterlevering vanuit water-link volledig in dienst 
te kunnen nemen, zal De Watergroep enkele geplande 
investeringen versnellen, onder meer de bouw van een 
onthardingsinstallatie in de omgeving van Bertem, waar 
de eigen waterproductie in deze regio wordt behandeld. 

Om eventuele noodgevallen op te vangen, zal  
De Watergroep een snel opstartbare reservecapaciteit  
uitbouwen in de bestaande waterwinningen van de 
Dijlevallei. Daarnaast zullen de winningsvelden van de 
Voervallei behouden blijven als een strategische reserve, 
zodat deze op lange termijn mogelijk opnieuw ingescha-
keld kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van de 
klimaatopwarming. 

Kwaliteitsmodellering ondersteunt  
exploitatie van waterbehandelingsprocessen

In 2016 nam De Watergroep voor het eerst het computer-
programma PHREEQC in gebruik om drinkwaterprocessen 
te simuleren en aan te sturen. Vooral geologen doen een 
beroep op dit programma om chemische reacties uit te 
rekenen. De afdeling Watertechnologie heeft de mogelijk-
heden van PHREEQC uitgebreid, zodat het programma ook 
kan worden ingezet om er beluchting, ontharding, ontijze-
ring, nitrificatie en dosering van chemicaliën mee te be- 
rekenen. Dit stelt ons in staat om de exploitatie van de 
waterbehandeling eenvoudiger en performanter te maken. 
Via een interface in Excel is in 2016 de volledige zuivering 
van de waterproductiecentra in Zele en Velm op een laag- 
drempelige manier in het programma geïntegreerd, zodat 
alle operatoren van de waterproductie er gemakkelijk mee 
aan de slag kunnen. 
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Kaart onthardingsprogramma Vlaams-Brabant: een groot deel van Vlaams-Brabant 
zal voorzien worden van zacht water, door de afname van water-link in Zemst  

en door de bouw van twee nieuwe waterproductiecentra in Kortenberg en in Overijse.
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In 2017 zal er samen met de operatoren en de kwali-
teitsdiensten bestudeerd worden hoe het model en de 
gebruikersinterface optimaal kunnen worden ingezet als 
ondersteuning bij de exploitatie.

Proefproject systematisch spuien

In Vlamertinge nabij Ieper is De Watergroep gestart met 
een vernieuwend proefproject rond systematisch spuien 
met een minimum aan spoelwater en een maximum aan 
sedimentverwijdering. De doelstelling: anticiperen op 
klachten over bruin water. 

Dit project is gebaseerd op de vuistregels die het Neder-
landse onderzoeksinstituut KWR al verschillende jaren 
hanteert. Concreet gebeurde dat via de simulatie van ver-
schillende spuiacties in het softwarepakket Infoworks. Zo 
konden we het effect berekenen van het tijdelijk sluiten 
van specifieke afsluiters in combinatie met het openen 
van een bepaalde brandkraan. Dat gaf een duidelijk beeld 
van de stromingsrichting, de snelheid in 

de leidingen én de snelheid van het spuitraject zelf.  
De oefening was bijzonder geslaagd en zet de deur open 
om systematisch spuien algemeen in te voeren.

Op het terrein gebruikten we voor het eerst compacte 
mobiele elektromagnetische debietmeters. Die kunnen 
niet alleen het te bereiken spuidebiet regelen, maar ook 
het niet in rekening gebracht water registreren. 

Simulatie spoelactie

Bruinwaterklachten vermijden door sedimentverwijdering aan  
hoge snelheid. De mobiele flowmeter registreert debiet en volume. 
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Infoworks simuleert piekdagen in West-Vlaanderen

De netwerkmodellen van het softwarepakket InfoWorks 
WS simuleren in het voorzieningsgebied West-Vlaanderen 
de gemiddelde dagen en piekdagen. Dat biedt de moge-
lijkheid om een goed overzicht te krijgen in de werking 
van het leidingnet en de installaties. De pijnpunten 
komen immers duidelijk naar boven: leidingen met hoge 
wrijvingsverliezen, met stilstaand water, of met een te 
lage druk op piekdagen. De modellen stellen ons in staat 
om drie opeenvolgende piekdagen te simuleren om zo in 
kaart te brengen of reservoirs en watertorens dan leeg- 
komen. Op die manier kunnen we evalueren of er voldoen 

de bergingscapaciteit aanwezig is. De netwerkmodellen 
vormen ook de basis voor de leveringsplannen die  
De Watergroep in het kader van de openbare dienstver-
plichtingen moet opstellen. 

Deze waterleveringsplannen brengen knelpunten aan het 
licht die bijkomende investeringen vereisen of die de aan-
vragen voor nieuwe vergunningen met het oog op leve-
ringszekerheid onderbouwen. De waterleveringsplannen 
vormen zo een belangrijke input voor het investeringsplan 
en het voorzieningsplan op lange termijn. 

Infoworks

Slimme meetsystemen voor de huishoudelijke klant

Slimme meetsystemen worden stilaan ook voor de huis-
houdelijke klant haalbaar. Draadloze ‘Long Range, Low 
Power’-radionetwerken worden beschikbaar. Samen met 
low power-sensoren en goede batterijen is het mogelijk 
een slimme meetopstelling op te bouwen die de klant een 
gedetailleerd overzicht kan geven van zijn waterverbruik. 
In Leuven en Tienen zijn in 2016 testen uitgevoerd met de

op dit ogenblik beschikbare protocollen LoRa en Sigfox. 
Om deze slimme meters meer te laten doen dan de  
gegevens over het opgemeten waterverbruik door te 
sturen naar een databank zijn aangepaste diensten nodig 
die aan de klant een meerwaarde bieden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om analyses van het waterverbruik en het 
opsporen van lekken in de binneninstallatie.
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Valoriseren van onze elektrische flexibiliteit

Waternetten beschikken via reservoirs en watertorens 
over de mogelijkheid om buffers aan te leggen. De afde-
ling Watertechnologie gebruikt een slimme sturing om 
veel water te pompen en de reservoirs aan te vullen als er 
veel elektriciteit op het elektriciteitsnet aanwezig is en om 
de pompen stil te zetten bij elektriciteitstekorten.  
Met dit zogenaamde demand-response-concept helpen 
we de elektriciteitsnetbeheerders om het evenwicht 
in hun net te bewaren. In 2016 is dit concept op een 
succesvolle manier uitgetest bij de pompsturing naar het 
reservoir Meerbeek in Vlaams-Brabant. 

Europese subsidies voor innovatieve  
drinkwatertechnologie

Binnen het consortium DOC2C’s werkt De Watergroep 
samen met PWN Technologies (Nederland), South West 
Water (Groot-Brittannië) en de universiteiten van Lille en 
Delft om innovatieve technieken te ontwikkelen om  
opgeloste organische koolstof (DOC), die als gevolg van 
allerlei oorzaken in het oppervlaktewater terechtkomt, 

uit drinkwater te verwijderen. Deze samenwerking kan re-
kenen op Europese subsidies vanuit het Interreg 2 Zeeën 
programma, dat nog loopt tot 2020. Dat is een Europees 
samenwerkingsprogramma tussen Groot-Brittannië,  
Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) dat via het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) over 
241 miljoen euro beschikt voor de cofinanciering van 
projecten. De algemene doelstelling bestaat erin om een 
innovatief en duurzaam gebied te ontwikkelen, dat de 
natuurlijke hulpbronnen beschermt en de groene  
economie bevordert.

Dit project leidt tot een intensieve uitwisseling van kennis 
en ervaring tussen drinkwaterbedrijven, universiteiten, 
kenniscentra, aannemers en ingenieursbureaus die zich 
allemaal met oppervlaktewaterzuivering bezighouden. 
Het opent ook nieuwe marktkansen voor leveranciers van 
technologie en leidt tot een lagere milieubelasting en 
verbeterde kwaliteit van drinkwater.

Meer informatie op www.interreg2seas.eu  
of www.doc2cs.com.

 ➜ Grensoverschrijdende projecten

De Watergroep stelt haar expertise graag ter beschikking om ook buiten de landsgrenzen mee te werken aan drinkwaterpro-
jecten in een commerciële context. In 2016 bouwden we in Voeren een drinkwaterreservoir voor de Nederlandse collega’s 
van WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). We ondertekenden eveneens contracten voor consultancy bij de uitbouw 
van de drinkwatervoorziening in de Indiase stad Mysore en voor de bouw van een waterproductiecentrum in Suriname. 

http://doc2cs.com
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De Watergroep en WML werkten samen  
aan nieuwe drinkwaterkelder in Voeren

De Watergroep heeft in het najaar van 2016 een nieuwe 
drinkwaterkelder (of reservoir) in dienst genomen  
in Voeren. Dit reservoir ligt in België, maar sinds de 
indienstneming staat de Nederlandse Watermaatschappij 
Limburg (WML) in voor de exploitatie. WML zal na tien jaar 
ook eigenaar worden van dit reservoir, dat zorgt voor de 
bevoorrading van de klanten van WML. Bij eventuele 
technische problemen kan het ook worden ingezet voor 
de drinkwatervoorziening in Voeren. Het reservoir, waarin 
in twee bekkens 2 miljoen liter water kan worden opgesla-
gen, zorgt zowel voor de klanten van WML als van  
De Watergroep voor meer leveringszekerheid.

De Watergroep helpt Indiase stad  
aan drinkwater

Op 26 april 2016 ondertekende directeur-generaal  
Boudewijn Van De Steene tijdens de Vlaamse handelsmis-
sie in het Indiase Mumbai een samenwerkingscontract met 
de Indiase investeringsgroep IL&FS (Infrastructure Leasing 
& Financial Services Limited). De Watergroep zal binnen 
deze samenwerking advies verlenen bij de uitbouw van  
de drinkwatervoorziening in een deel van Mysore, een 
stad in het zuiden van India met meer dan 700.000 
inwoners. Het gaat om de aanleg van 600 kilometer aan 
drinkwaterleidingen en 70.000 aftakkingen. De prijs van 
het totale project, dat twee tot drie jaar in beslag zal  
nemen, bedraagt zowat 35 miljoen dollar. In de snel groei-
ende Indiase economie blijft de drinkwatervoorziening 
voor veel problemen zorgen. Sommige wijken aan de rand 
van de grootsteden hebben bijvoorbeeld slechts twee 
dagen per week gedurende één uur water, dat vaak ook 
nog vervuild is. 

De Watergroep bouwt  
waterproductiecentrum in Suriname

De Watergroep bouwt in Commewijne (Suriname) een  
waterproductiecentrum met een capaciteit van 500 m³ 
per uur dat via een combinatie van ultrafiltratie en 
actievekoolfilters drinkwater zal leveren op basis van 
oppervlaktewater uit de Surinamerivier. Zo krijgen 50.000 
inwoners, die nu voor hun drinkwatervoorziening waren 
aangewezen op transport over de weg, in de toekomst 
kwaliteitsvol drinkwater. Het contract dat daarvoor begin 
2017 is ondertekend, bevestigt dat De Watergroep haar 
activiteiten verruimt en haar knowhow ook benut in com-
merciële projecten in binnen- en buitenland. Het zal de 
eerste keer zijn dat een Vlaams drinkwaterbedrijf een in-
stallatie van dergelijke omvang met state-of-the-art-tech-
nologie bouwt in het buitenland. De Watergroep leidt 
medewerkers van de Surinaamsche Waterleiding Maat-
schappij (SWM) op om de installatie te exploiteren, maar 
zal ook gedurende tien jaar na de oplevering het beheer 
blijven begeleiden.  

Drinkwaterkelder  in Voeren Samenwerking IL&FS
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Afvalwater
Riopact bundelt de expertise van twee ervaren partners in afvalwaterbeheer: De Watergroep en Aquafin. De gemeente-
besturen die met Riopact in zee gaan, staan mee aan het roer bij de uitbouw en het onderhoud van hun rioleringsstelsel. 
Zij kunnen daarbij kiezen uit een gevarieerde dienstverlening, gaande van een totaalpakket tot specifieke diensten op 
maat. Pas wanneer het afvalwater maximaal gezuiverd wordt, kan water weer een centrale plaats krijgen in  
onze leefomgeving.

Samen maken we een gezonde wateromgeving waar het goed leven is.

Sinds 2012 bundelen Aquafin en De Watergroep de 
krachten in Riopact. Via een uitgebreid dienstenaanbod 
ondersteunen ze steden en gemeenten om tegen 2027  
te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Intussen 
doen 64 gemeenten een beroep op Riopact. Elke partner 
binnen het samenwerkingsverband neemt die taken voor. 

zijn rekening waarin hij gespecialiseerd is. Dit garandeert 
een efficiëntiewinst die ook de vennoten ten goede komt. 
Gemeenten zijn meer dan ooit een echte partner in het 
rioleringsverhaal. Dat komt ook tot uiting in de baseline 
‘partner in lokaal waterbeheer’. 

 ➜ Opwijk 16de Riopact-vennoot

Als een gemeente Riopact-vennoot wordt, neemt Riopact alle gemeentelijke rioleringstaken over. Riopact staat ook in 
voor de financiering van de investeringsprojecten en vraagt de nodige subsidies aan. Deze vennotenformule werd opge-
zet om gemeenten in staat te stellen tijdig de Vlaamse afvalwaterdoelstellingen te halen. Die doelstellingen vloeien op 
hun beurt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In 2016 is Opwijk toegetreden als Riopact-vennoot. Daardoor zijn 
er nu in totaal zestien Riopact-vennoten. 

Individuele rekeningen per gemeente. Alle middelen die een gemeente krijgt of ter beschikking stelt voor riolerings-
werken, worden alleen voor die gemeente gebruikt. Als vergoeding voor de inbreng van hun rioleringsstelsel, kunnen de 
gemeenten een percentage van de economische waarde van hun riolering in cash ontvangen, de rest wordt uitgekeerd 
in aandelen.

 ➜ Grimbergen wordt Riopact-gemeente

In 2016 tekende de gemeente Grimbergen een overeenkomst met Riopact, wat het totale aantal Riopact-gemeenten op 
48 brengt. Riopact-gemeenten kiezen voor rioleringsuitbouw en rioleringsbeheer op maat. De gemeente blijft eigenaar 
van de infrastructuur en bepaalt zelf de doelstellingen en de prioriteiten van de samenwerking. Overzicht rioleringscontracten De Watergroep
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 ➜ Hemelwaterplannen: een belangrijke stap naar duurzaam waterbeleid

Het veranderende klimaat zorgt in de winter voor een stij-
ging van het grondwaterpeil. Doordat het waterpeil stijgt, 
treden waterlopen buiten hun oevers. In de zomer zien we 
dan weer steeds meer intense buien die voor meer water 
op straat zorgen. Dit maakt het beheer van afvalwater veel 
complexer. Gemeenten kunnen zich niet beperken tot het 
afvoeren van regenwater en hebben nood aan concrete 
hemelwaterplannen. Riopact heeft alle expertise in huis 
om de gemeenten bij te staan bij de opmaak van een 
hemelwaterplan. We kunnen de impact van buien met 
een verschillende intensiteit simuleren en zo de juiste 
oplossingen voorstellen om een passend hemelwaterplan 
op te stellen voor de gemeente. Omdat elke gemeente 
haar eigen dichtheid van bebouwing, reliëf en waterlopen 
heeft, is een dergelijk hemelwaterplan echt maatwerk. 
Omdat Riopact over een ruime gebiedskennis beschikt, 
kunnen we over de gemeentegrenzen heen kijken. Dat 
is nodig, want een ingreep in een bepaalde gemeente 
kan een impact hebben op de waterhuishouding in een 
andere gemeente. 

Voor deze gemeenten is Riopact in 2016 gestart met de 
opmaak van een hemelwaterplan:

 ❖ Aarschot
 ❖ Geraardsbergen
 ❖ Kortrijk
 ❖ Leuven
 ❖ Lochristi
 ❖ Lokeren 
 ❖ Opwijk
 ❖ Stekene
 ❖ Tessenderlo
 ❖ Zemst. 
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Industriewater
Heel wat bedrijven zijn grote waterverbruikers maar vertrouwen het beheer van hun waterhuishouding graag toe aan een 
gespecialiseerde partner. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op de expertise van De Watergroep om hun interne 
waterstromen te optimaliseren of proceswater op maat te leveren voor hun productieproces. Binnen De Watergroep 
staat de business unit Industrie & Services garant voor de goede uitvoering van deze industriewaterprojecten. Voor 2016 
kunnen zij opnieuw mooie referenties voorleggen. Het jaarvolume aan geproduceerd industriewater is stabiel gebleven 
op 6,8 miljoen m³. 

 ➜ Nieuwe installatie bij Agristo

Het familiebedrijf Agristo groeide sinds zijn oprichting in 
1986 uit tot een sterke Vlaamse speler in de markt van 
diepgevroren friet-, kroket- en aardappelbereidingen. 
Naast vestigingen in Harelbeke, Nazareth en Tilburg  
(Nederland), bouwt Agristo momenteel een volledig nieu-
we productiesite uit in Wielsbeke. Bij aardappelverwerking 
is heel wat hoogwaardig water nodig, voor onder meer 
wassen, schillen, snijden en blancheren. Ook vraagt de 
aanmaak van processtoom een aanzienlijke hoeveelheid 
water. Agristo verbruikt elk jaar meer water en vertrouwt 
het beheer van al deze waterstromen toe aan  
De Watergroep.

Tegen het najaar van 2017 bouwen we er een installatie 
die laag gemineraliseerd water zal leveren. We gebruiken 
hiervoor water uit de Leie. Het komt bij Agristo via een 
1.600 meter lange ruwwaterleiding, waarop op termijn 
ook andere bedrijven kunnen aansluiten. 

RUWWATERLEIDING
1.600m

=400.000 180
M3 PROCESWATER 

PER JAAR
OLYMPISCHE 
ZWEMBADEN
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 ➜ Tweede installatie bij Colruyt 

In 2016 bouwde de business unit Industrie & Services 
voor de nieuwe vestiging van Colruyt Group Fine Food 
Meat 2 in Halle een installatie voor het hergebruik van 
regenwater. Via ultrafiltratie, actievekoolfiltratie en na-
desinfectie zetten we 70% van het regenwater om naar 
drinkwaterkwaliteit. De Watergroep staat er ook in voor 
de operaties en het onderhoud. Deze nieuwe site in Halle 
is bestemd voor productie, versnijding en verpakking van 
charcuterie, traiteurgerechten en vegetarische producten 
en wordt de grootste charcuterieproducent van het land. 
De Watergroep bouwde eerder al een proceswaterinstal- 
latie voor de vleesverwerkende afdeling van Colruyt. 

De nieuwe installatie in feiten en cijfers

 ❖ Piekproductie: 10 m³/uur
 ❖ Zuivering = gemiddeld jaarlijks waterverbruik 120 
gezinnen

 ❖ Behandeling: ultrafiltratie + actievekoolfiltratie  
+ nadesinfectie

 ❖ 70% regenwater omgezet naar drinkwaterkwaliteit
 ❖ Slechts 1% regenwater komt nog in de riolering  
terecht.

Meer info? www.dewatergroep.be/colruyt
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Voor en door mensen
Ook in het digitale tijdperk leven en groeien organisaties dankzij het talent en de inzet van hun medewerkers. Daarom 
zet De Watergroep niet alleen in op betere elektronische processen, maar ook op doorgedreven opleidings- en ontwik- 
kelingstrajecten voor de medewerkers. We gaan resoluut voor een duurzame relatie met collega’s, klanten en vennoten.

 ➜ Nieuw HR-platform maakt ruimte voor dienstverlening op maat

Via het HR-platform VestaPro, dat we in 2016 hebben 
voorbereid, kunnen de medewerkers van De Wategroep 
alle informatie rond hun personeelsdossier online raad- 
plegen en aanpassen. Ze kunnen ook online allerlei 
aanvragen tot de HR-afdeling richten. Op termijn wordt 
VestaPro bovendien het platform voor andere HR-taken 

zoals werving en selectie, functionering, evaluatie en 
loopbaanbegeleiding. Deze digitalisering biedt de  
HR-afdeling meer ruimte om dienstverlening op maat te 
bieden aan de medewerkers, onder meer rond opleiding, 
loopbaanbegeleiding en het doorgeven van kennis. 

 ➜ Ruim acht op tien medewerkers volgen opleiding

Medewerkers van De Watergroep kunnen putten uit een 
ruim aanbod aan opleidingen, soms generiek maar vaak 
op maat. Daarbij ging in 2016 extra aandacht uit naar 
de 55-plussers en naar de ontwikkeling van een leider-
schapscultuur, omdat die de hefboom vormt naar creativi-
teit, resultaatgerichtheid en voortdurende verbetering.  
De driedaagse opleiding ‘leidinggeven en communicatie 
voor leidinggevenden’ werd in 2016 afgerond en zal daar-
na jaarlijks opgefrist worden. In 2016 volgde 84% van 
onze medewerkers een opleiding.  

Om onze technologische voorsprong te vrijwaren, bepalen 
alle leidinggevenden in samenspraak met hun teamleden 
welke vaktechnische opleidingen hen het best kunnen 
helpen. Maar het HR-beleid schenkt tegelijk speciale 
aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardig-
heden.

Werkprocessen verlopen alsmaar vaker digitaal. We willen 
onze medewerkers daarbij ondersteunen en bieden hun 
opleidingen aan waar ze binnen en buiten De Watergroep 
baat bij hebben. In het najaar lag de focus op MS Office- 
opleidingen op maat voor medewerkers die regelmatig 
met een computer werken, naast opleidingen basis 
pc-vaardigheden voor digi-starters. Die laatsten kun-
nen op de werkvloer ook digi-experts aanspreken. Deze 
interne kennisdeling en samenwerking vormt een mooie 
illustratie van onze bedrijfswaarden teamgeest, zorgzaam-
heid en betrokkenheid.

Voor de opleidingen doet De Watergroep overwegend 
een beroep op externe opleidingscentra. Onze interne 
experten nemen de vaktechnische opleidingen voor hun 
rekening.
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Enkele cijfers op een rij:

 ❖ In 2016 investeerde De Watergroep ruim 1,8 miljoen 
euro in opleiding of 1.239 euro per medewerker. 

 ❖ 84% van de medewerkers nam deel aan een oplei-
dingsactiviteit.

 ❖ Dit was samen goed voor 25.303 opleidingsuren of  
2,5 opleidingsdagen per medewerker. 

 ➜ Een nieuwe waterfactuur en het eerste tariefplan 

De Watergroep schonk via verschillende communicatie- 
kanalen aandacht aan de nieuwe tariefstructuur, om zo 
de nieuwe berekening van de waterfactuur vanaf 1 januari 
2016 te verduidelijken. Dit gebeurde deels in samen- 
werking met onze koepelorganisatie AquaFlanders. Ook de 
stakeholders kregen extra toelichting. Zo organiseerde de 
provinciale directie West-Vlaanderen infosessies voor haar 
ocmw’s om de nieuwe tarievenstructuur en de werking 
rond de Lokale Adviescommissie toe te lichten.

In 2016 hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven voor 
het eerst een tariefplan met een tariefpad voor de  
komende zes jaar ingediend bij Waterregulator VMM.  

Het plan licht de verwachte prijs voor de productie en 
levering van drinkwater toe. Het houdt daarbij rekening 
met de wil om de kwaliteit en de kwantiteit van ruw water 
als grondstof veilig te stellen en om de service te verbete-
ren. Dat laatste kan via de levering van zacht water, maar 
ook door een beter klantencontact en minder hinder bij 
werken. Daarnaast houdt het tariefplan ook rekening met 
de bijkomende middelen die nodig zijn voor het opstellen 
van waterveiligheidsplannen, de toename van de piek- 
verbruiken en met het feit dat grote delen van het water-
distributienetwerk aan vervanging toe zijn. Het tarief van 
2017 werd bepaald op basis van het tariefplan. 

 ➜ Verbeterde e-platformen voor klanten en medewerkers

Midden 2015 nam De Watergroep het nieuwe bedrijfs-
brede softwareplatform Neptunus in gebruik. Dankzij dit 
nieuwe ERP-systeem draaien alle bedrijfsactiviteiten op 
dezelfde technologiestandaard: Microsoft Dynamics AX. 
Dat verhoogt de efficiëntie en versnelt de klantenproces-
sen. Zo kunnen we ook interventies beter inplannen en 
opvolgen en bepaalde procedures digitaal en automatisch 
laten verlopen. Binnen dit platform draaien bovendien 
de programma’s Octopus en Horizon. Het eerste is een 
uniforme databank voor werkplanning en -opvolging, het 
tweede omvat alle financiële processen, inkoop en logis-
tiek, projectbeheer en assetmanagement.

De upgrade die Neptunus begin 2016 doorvoerde, stelde 
De Watergroep in staat om de waterfacturen volgens de 
nieuwe structuur uit te sturen. In 2016 deden we ook 
veel voorbereidend werk om tegen eind 2017 met een 
volwaardig e-loket binnen een vernieuwde website te 
kunnen starten. Zo zullen onze klanten hun belangrijkste 
verrichtingen volledig online kunnen afhandelen.  
Sinds begin 2017 kunnen ze trouwens al hun water- 
facturen raadplegen, archiveren én betalen via Doccle. 
Ook een domiciliëring aanvragen kan via dit platform. 
Registreren kan via www.dewatergroep.be/doccle.
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In 2016 werd eveneens de overstap naar het ‘mobiele 
kantoor’ of MoKa voorbereid. Fonteiniers, index- 
opnemers, keurders en metervervangers stappen vanaf 
2017 geleidelijk over naar een tablet voor het verwerken 
van hun taken. Zo hebben ze niet alleen meer informatie 
ter beschikking op het terrein, maar is ook minder  
administratieve verwerking achteraf nodig. 

 ➜ Sectorale dienstencentra werken voortaan op afspraak

Vanaf 1 juli 2016 ontvangen de medewerkers van de sec-
torale dienstencentra van De Watergroep de klanten enkel 
nog op afspraak. Hierdoor kunnen we onze klanten een 
betere dienstverlening op maat aanbieden.

De Watergroep trekt resoluut de kaart van de digitalise-
ring, waardoor de klant zich niet meer moet verplaatsen 

om de nodige informatie te krijgen. Onze website is er 
voor alle info over de waterfactuur, een nieuwe aftakking, 
verhuizingen ... Wie wil langskomen voor extra informatie 
of om een complexer dossier te bespreken, kan daarvoor 
een afspraak maken, in onze dienstencentra of waar nodig 
op de werf.

 ➜ Productpromotie: kraantjeswater in de kijker

De Watergroep zet in het kader van haar duurzaamheids-
beleid ook volop in op de promotie van kraantjeswater. Zo 
hebben we in de zomer van 2016 een derde waterbar in 
gebruik genomen en die ook ingezet op heel wat sportieve 
en culturele evenementen. We hebben het project drin-
Kraantjeswater uitgebreid vanuit Limburg naar het volledige 
verzorgingsgebied van De Watergroep.

Herman Verbruggen is peter  
van drinKraantjeswater

Om het budget- en milieuvriendelijke product dat kraan-
tjeswater is stevig te promoten en onze te overtuigen 
van de kwaliteit ervan, strikte De Watergroep de bekende 
acteur en televisiefiguur Herman Verbruggen als peter.  
Op 22 april, de Dag van de Aarde, kondigde hij de uitbrei-
ding van het project drinKraantjeswater aan en nodigde hij 
iedereen uit om voortaan water van de kraan te drinken.

Het was de bedoeling te werken met een bekende Vla-
ming die niet alleen de boodschap verkondigt, maar die 
ook toepast. En dat is bij Herman Verbruggen het geval. 
‘Terwijl wij het evident vinden dat 24 uur op 24 en  
7 dagen op 7 lekker en gezond water uit de kraan komt’, 
zegt hij ‘hebben in de wereld zo’n 660 miljoen mensen 
geen toegang hebben tot zuiver water. Kraantjeswater 
is ook het strengst gecontroleerde voedingsproduct en 
het wordt zonder verpakking thuis geleverd. Geen enkele 
reden dus om het niet te drinken!’ 

Onder het motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’ kunnen 
scholen een charter ondertekenen waarmee ze zich enga-
geren om kraantjeswater te promoten bij hun leerlingen. 
De gemeentelijke basisschool Het Beverbos uit  
Lichtervelde deed dit als eerste. 

Kraantjeswater drinken is heel eenvoudige afvalpreven-
tie. Omdat er geen verpakking en geen vervoer is, ligt de 
CO2-uitstoot voor de productie van kraantjeswater  
500 keer lager dan die van flessenwater. Op 1 juli 2016 
is de Oost-Vlaamse intercommunale IDM toegetreden als 
partner binnen het project drinKraantjeswater. Limburg.
net is al sinds 2009 stichtende partner van het project.

Om onze houding ten opzichte van drinkwater nog beter 
in kaart te brengen, organiseerde drinKraantjeswater in 
het najaar een drinkwaterpeiling. Deze peiling ligt aan de 
basis van toekomstige acties.

Meer info op www.drinkraantjeswater.be
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 ➜ Klachten vormen kansen voor een betere dienstverlening

Duurzaam werken betekent ook dat je opmerkingen en klachten ernstig neemt. Van de 1.310 ontvankelijk verklaarde 
klachten die we in 2016 ontvingen, waren er 632 gegrond. Op zeven gevallen na is daarvoor altijd een oplossing gevonden. 
Deze klachten helpen ons om na te gaan waar we onze dienstverlening nog kunnen verbeteren en liggen aan de basis van 
concrete actieplannen.

Klachten in 2016 

De lichte stijging van het aantal klachten met 4% ten 
opzichte van 2015 heeft te maken met de toegenomen 
activiteit én met het feit dat klanten weten dat  
De Watergroep klachten ernstig neemt en er altijd een  
oplossing voor zoekt. De Watergroep maakt een  
onderscheid tussen klachten over:

 ❖ klantenzaken, 
 ❖ communicatie,
 ❖ technische zaken, 
 ❖ waterkwaliteit. 

In de eerste groep ging het grootste aantal klachten over 
een onjuiste facturatie, een laattijdige terugbetaling of 
een onverwerkte verhuismelding. In de tweede groep 
vormden onvriendelijke medewerkers, onvoldoende of 
onjuiste informatie en het laattijdig beantwoorden van 
correspondentie de belangrijkste struikelstenen. Het is  
in de eerste plaats de bedoeling om voor de klachten  
een oplossing te vinden. 

Uit eerdere klachten werden voor 2016 diverse actie-
punten gedistilleerd. Zo is gestart met de uitbouw van 
een degelijk e-loket en is werk gemaakt van de verdere 
vernieuwing van de leidingnetten in de regio Wingene. 
Ook hield De Watergroep extra toezicht op de werken die 
bij particulieren worden uitgevoerd door aannemers in 
opdracht van De Watergroep. Het aantal klachten in deze 
categorie kon daardoor drastisch worden gereduceerd.

Voor 2017 zijn nieuwe actiepunten opgesteld op basis 
van de klachten in 2016. Zo komt er een digitaal hand-
boek ‘waterverkoopreglementering’ en een opleiding voor 
nieuwe medewerkers op onze klantendiensten. Tegen eind 
2017 gaan het e-loket en de vernieuwde website online. 
We kijken eveneens welke conclusies we kunnen trekken 
uit de resultaten van de klantenenquête die eind 2016 
werd uitgevoerd. De Watergroep zal daarnaast actief deel-
nemen aan de totstandkoming van een ‘code van goede 
praktijk’ met de ocmw’s inzake de werking van de Lokale 
Adviescommissies, dit met het oog op een klant-gerichte 
aanpak. 



47Activiteitenverslag De Watergroep 2016

 ➜ IWA: internationale waterstatistieken 2016

De Watergroep is lid van de International Water Associati-
on (IWA), een wereldwijd netwerk van waterprofessionals 
en leidt de werkgroep statistiek binnen de specialisten-
groep rond statistiek en economie. De Watergroep coördi-
neert het tweejaarlijkse rapport ‘International Statistics for 
Water Services’ dat deze werkgroep uitbrengt.

Het rapport vat een wereldwijd onderzoek samen over 
waterproductie, verbruik, tariefstructuur en regulering.  
De focus ligt op het huishoudelijke waterverbruik.

De dienst marketing van De Watergroep verzamelde gege-
vens van 40 landen (waaronder België) en 170 steden.  
Het is de eerste keer dat ze erin slaagden om informatie 
uit alle vijf de continenten te verzamelen. Het eindresul-
taat is voor het eerst via een gebruiksvriendelijke website 
online te raadplegen.

Meer weten? Ga naar het IWA Statistics platform via  
www.waterstatistics.org 
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De Watergroep in dialoog
 ➜ Opendeurdagen, bezoeken en evenementen

 ❖ Bezoek Ethiopische student (25 januari 2016) 
Bacha Kebede Debela voerde doctoraatsonderzoek aan 
universiteit van Leuven rond de watervoorziening in 
Oromia (Ethiopië).

 ❖ Bezoek ‘Denkersprogramma’ rond water en klimaat-
verandering (9 maart 2016)

 ❖ Wereldwaterdag (22 maart 2016)  
Op 22 maart stelde De Watergroep o.a. de watertoren 
in Koolskamp open voor leerlingen uit de buurt. Ook 
kon je onze waterbar in Leuven spotten en vond er op 
de markt van Hasselt een waterproeverij plaats.

 ❖ Vlario-dag (22 maart 2016) 
Centrale vraag: “Hoe maakt een gemeente de riolering 
zichtbaar voor zijn burger?”

 ❖ Uitbreiding project drinKraantjeswater (Dag van de 
Aarde, 22 april 2016) 
Uitbreiding werd aangekondigd door Herman Verbrug-
gen, peter van het project.

 ❖ Opendeurdag waterproductiecentrum Eisden (24 april 
2016) 
Met demonstraties over pesticidenvrij onkruidbeheer, 
i.s.m. WMM.

 ❖ Bezoek uit India (10 mei 2016)
 ❖ Bezoek van het Nederlandse drinkwaterbedrijf VML  

(3 juni 2016) 
Ze brachten een bezoek aan het waterproductie- 
centrum in Velm en Bree.

 ❖ Open Gaversdag (28 augustus 2016) 
De Watergroep nam deel aan dit evenement met de 
waterbar en een infostand.

 ❖ Opening vernieuwd waterproductiecentrum in Zele 
(28 september 2016) 

 ❖ Open Bedrijvendag (4 oktober 2016)   
De Watergroep stelde haar waterproductiecentrum in 
Velm open voor het grote publiek. Je kon ons project 
drinKraantjeswater ook terugvinden op de terreinen 
van de afvalintercommunale IDM.

 ❖ Themaweek water in Avelgem (11 & 13 oktober 2016)  
De Watergroep stelde haar waterwingebied in Waar-
maarde open voor leerlingen uit Avelgem.

 ❖ Werelddag Handen Wassen in Leuven (15 oktober 
2016) 
Handen werden symbolisch gewassen onder een tippy 
tap, een alternatief voor een kraan met stromend water 
en wordt gebruikt in landen in ontwikkeling. I.s.m.  
Protos en Stichting Hubi & Vinciane.

 ❖ Boomplantdag in Eeklo (11 november 2016) 
Medewerkers van De Watergroep plantten  
6.000 bomen op de waterwinning ‘Aalstgoed’ in Eeklo.

Wereldwaterdag Opening Zele
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 ➜ Symposia, congressen en samenwerkingsverbanden

 ❖ Samenwerking op lange termijn met ngo Protos
* Een betere drinkwatervoorziening voor Ituri (Congo)
* Steun voor duurzame ontwikkeling in Suriname 

(Galibi)
 ❖ Riopact blijft uitbreiden

* Opwijk wordt 16e Riopact-vennoot
* Grimbergen wordt Riopact-gemeente

 ❖ Vlario-dag (22 maart 2016) 
Centrale vraag: “Hoe maakt een gemeente de riolering 
zichtbaar voor zijn burger?” 

 ❖ Aandeelhouder AquaMinerals  
(voordien: Reststoffenunie) (sinds 1 januari 2016)

 ❖ Conferentie rond waterveiligheidsplannen in Milaan 
(15 januari 2016) 
Tom Diez, afdeling Waterbronnen en milieu, gaf toe-
lichting over de ervaringen van De Watergroep rond 
waterveiligheidsplannen.

 ❖ Symposium Becetel (Affligem, eind november 2016) 
Lezing Jo Stiers: duurzame bekleding van stalen con-
structies.

 ❖ International Water Week in Singapore (eind juli 
2016) 
Enkele collega’s trokken naar Singapore en gaven een 
lezing over de aanpak van De Watergroep om opper-
vlakte- en grondwater te beschermen tegen verontrei-
niging.

 ❖ IWA Brisbane (World Water Congres) 
 ❖ Toetreding tot het Nederlandse KWH Water 
De Watergroep vormt zo de eerste buitenlandse aan-
deelhouder.

 ❖ KWR (Watercycle Research Institute) 
Themagroep duurzame bronnen en watersystemen, 
werkgroep bedrijfstakonderzoek microbiologische 
analysemethoden.

 ❖ Synductis 
Samenwerkingsverband dat infrastructuurwerken van 
verschillende nutsbedrijven op elkaar afstemt. De 
betrokken nutsbedrijven zijn: De Watergroep, Infrax, 
Eandis, FARYS, IWVA, IWVB, Pidpa en Proximus.

 ❖ DOC2C’s 
Met subsidies vanuit het Interreg 2 Zeeën programma.

 ❖ Samenwerking met water-link 
In de toekomst zal De Watergroep voor een gedeelte 
van de watervoorziening in Vlaams-Brabant water afne-
men bij collega-drinkwaterbedrijf water-link.

 ❖ Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)
 ❖ Contactgroep filtratie (met Pidpa en de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven)

 ❖ Themagroepen KWR onderzoeksinstituut
 ❖ KIWA Gastec
 ❖ Ceocor
 ❖ Technology Approval Group TAG, link met jonge  

innovatieve bedrijven
 ❖ Wireless Community (secretariaat: IMEC Leuven)
 ❖ Water supply & sanitation Technology Platform,  

WssTP: link met EU
 ❖ IWA en Belgische tak B-IWA
 ❖ AquaFlanders 
Intense samenwerking binnen de koepelorganisatie van 
de Vlaamse watersector.

 ❖ Belgaqua 
Onder meer Hydrocheck-werkgroep (keuring van mate-
rialen die in contact komen met drinkwater).

 ❖ Aqua Publica Europa
 ❖ EBC (European Benchmarking Co-operation) 
Benchmark voor drinkwaterdistributie en afvalwater- 
sanitatie, samenwerking is opgestart met SWDE om de 
gemeenschappelijke resultaten te analyseren. 

Wereldwaterdag Opening Zele

Vlario-dag IWA  Brisbane
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 ❖ FITA (Flanders International Technical Agency) 
Frederik Looten zetelt in de Raad van bestuur.

 ❖ GIPOD & KLIP 
De Watergroep werkt mee aan de ontwikkeling van 
GIPOD (het Generiek Informatieplatform Openbaar 
Domein) om informatie rond werken op het openbaar 
domein digitaal uit te wisselen. Meer info op www.
agiv.be/producten/gipod en www.klip.be.

 ❖ Aqua Publica Europea 
De Watergroep is lid van Aqua Publica Europea, de 
vereniging opgericht om het publieke karakter van de 
drinkwatersector in Europa te vrijwaren. De Watergroep 
is trekker voor de werkgroep R&D. De leden van Aqua 
Publica Europea staan samen in voor drinkwatervoor-
ziening en waterzuivering voor 50 miljoen Europeanen.
www.aquapublica.eu

 ❖ Kennisuitwisselingscontacten met buitenlandse 
drinkwaterbedrijven 
bv. Vitens en WML (Nl) en Sedif (F).

 ❖ BCM-netwerk van de Vlaamse overheid 
De Watergroep trad toe tot het kennisdelingsnetwerk 
BCM (business continuity management) van de Vlaamse 
overheid. Dit netwerk focust op goede business-con-
tinuïteitsplannen vanuit de problematiek van een 
mogelijke elektriciteitsschaarste.

 ❖ Biotreat 
Europees project voor de ontwikkeling en evaluatie 
van microbiologische behandelingstechnieken voor de 
verwijdering van lage concentraties van bestrijdings-
middelen uit grondwater.

 ❖ TAPES (Transnational Action Program on Emerging 
Substances) 
Europees project voor nieuwe verontreinigende stoffen.

 ❖ Diverse gespecialiseerde werkgroepen wateranalyse 
Voor de invoering van nieuwe analysemethoden in het 
kader van de erkenning (opstellen van methodevoor-
schriften in het Watercompendium van VITO).

 ❖ NORMAN netwerk 
Adviesverlening aan de Europese Commissie over  
nieuwe probleemstoffen in water.

 ❖ Contactgroep putten 
Uitwisseling met Nederlandse drinkwaterbedrijven.

 ❖ Internationale Scheldecommissie 
De Watergroep werkt binnen het Scheldeoverleg 
mee in verschillende werkgroepen (waterkwaliteit, 
waterkwantiteit…) en maakt deel uit van de Vlaamse 
delegatie. www.isc-cie.org

 ❖ CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) 
Werkgroepen watertoets, ecologisch waterbeheer, 
grondewater, oppervlaktewater, doelstelling en moni- 
toring, waterkwantiteit.

 ❖ CEEP (Central Europe Energy Partners) Werkgroep 
water.

 ❖ Technische Werkgroep Transhennuyère
 ❖ Universiteiten (UGent, KU Leuven, Ulg)
 ❖ Belgisch Comité voor Hydrogeologen
 ❖ Vlaamse Raad van Netbeheerders
 ❖ Vlario (Overlegplatform & kenniscentrum voor riole- 
ringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) 
GRB-Raad (Grootschalig Referentiebestand)

 ❖ IAH (International Association of Hydrogeologists)
 ❖ Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren
 ❖ Kortom (Vereniging voor Overheidscommunicatie)
 ❖ BVIC (Belgische Vereniging voor Interne Communicatie)
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