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Engagement buiten de grenzen 

Afvalwater

Industriewater
Geproduceerd volume is stabiel

Voor en door mensen

Verbeterde e-platformen 
voor klanten en medewerkers

2012 2013 2014 2015 2016

4.184.937 m3

5.214.196 m3 5.405.494 m3

6.848.771 m3 6.809.650 m3

VestaPro
HR-platform dat zorgt 
voor dienstverlening op
maat van medewerkers.

Opleidingen als hefboom

  Investering van 1.239 euro per medewerker

  84% van de medewerkers volgde een opleiding

  Gemiddeld 2,5 opleidingsdagen/medewerker

ERP-systeem
verhoogt efficiëntie en versnelt

klantenprocessen

Voorbereiding e-loket
Nieuwe website + 

klantenportaal gaan voor 
online dienstverlening

Voorbereiding 
overstap naar MoKa 

(Mobiel Kantoor)
Meer informatie op het terrein 

> minder administratie

16 Riopact-vennoten (+1)

48 Riopact-gemeenten (=)

Protos
samenwerking op 
lange termijn rond 
internationale 
waterprojecten

Ituri (Congo)
uitbouw van drink-
watervoorziening Suriname

steun voor duurzame 
ontwikkeling

10
gemeenten 
met hemel-

waterplannen

Raadpleeg ons volledige jaarverslag online
op jaarverslag2016.dewatergroep.be

nieuwe
installatie
bij Agristo

2de 
installatie
bij Colruyt



Kerncijfers

Beschikbaar
volume drinkwater
162.861.046 m³

Drinkwaterproductie

126.900.158 m³

Uitgevoerde analyses 
in 2016

+0,59%

+0,77%

Inwoners

3.021.102

+0,68%

Aftakkingen

1.324.738

+1,28%

Waterbronnen en milieu

Watertechnologie

Grensoverschrijdende 
projecten

13.790Bewakings- en 
auditcontroles

8.657Exploitatiecontroles 13.975 Bijkomende analyses bij 
klanten, in productie en 
in distributienet

1.875 Analyses
voor derden

5
oppervlaktewater-

winningen

Grond-
waterpeil

in normale 
toestand

Milieu-
charter

 voor provinciale directie 
Oost-Vlaanderen

Voeren
Nieuwe drinkwater-

kelder voor WML Mysore
Drinkwater voor

Indiase stad

Commewijne
Bouw waterproductie-
centrum in Suriname

Proefproject voor ondergrondse ontijzering

Meer zacht water in de toekomst

Kwaliteitsmodellering ondersteunt exploitatie van 
waterbehandeling

Proefproject systematisch spuien

Infoworks simuleert piekdagen in West-Vlaanderen

Slimme meetsystemen voor de huishoudelijke klant

Valoriseren van onze elektrische flexibiliteit

Europese subsidies voor innovatieve drinkwatertechnologie

Totaal aantal

analyses
38.297 85

grondwater-
winningen
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6.000
bomen 

geplant
in Eeklo

Investeringen in drinkwaterproductie

Masterplan voor
De Blankaart
in Diksmuide

Renovatie van
waterproductie-
centrum Snellegem 

Model voor water-
beschikbaarheid voor 
waterproductiecentrum 
De Gavers

Werken gestart voor 
waterproductiecentrum 
(met ontharding) in 
Waarmaarde

Opening van een 
vernieuwd water-
productiecentrum 
in Zele

Nieuw water-
productie-
centrum
in de steigers 
in Eeklo

Toekomstgerichte investeringen
voor waterproductiecentrum Kluizen

Renovatie 
van water-
productiecentrum 
Koevoet

Bouw van een 
nieuw water-
productiecentrum 
in Vilvoorde

Ingebruikname van een 
nieuw waterproductiecentrum 
(met ontharding) en reservoir 
in Velm

Bouw van nieuw 
waterproductie-
centrum Vlakenhof

Versnelde uitbouw 
onthardingsinstallaties
in Limburg

1. Waltwilder: eind 2020 
2. Tongeren: medio 2021
3. Kortessem: eind 2021
4. Borgloon: eind 2022
5. Nieuwerkerken: medio 2023
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Leidingen in cijfers

West-Vlaanderen + 85,9 km

Oost-Vlaanderen + 62,5 km

Vlaams-Brabant + 78,7 km

Limburg + 75,3 km

West-Vlaanderen 10.309 km

Oost-Vlaanderen 5.109 km

Vlaams-Brabant 7.948 km

Limburg 9.263 km

 Totaal + 302,4 km  Totaal 32.630 km

Nieuw aangelegd in 2016 Totaal netwerk 31-12-2016
36
jaar

Gemiddelde
leeftijd leidingnet

49
jaar

Gemiddelde
leeftijd uit dienst 

genomen leidingen


