BESIX-Sanotec: juweel aan de kroon van de internationale
milieutechnologie
Het BESIX hoofdkantoor in Sint-LambrechtsWoluwe, een fraai, zelfgemaakt visitekaartje van
een dynamisch bouwbedrijf dat ver buiten de
landsgrenzen bekend is. BESIX Sanotec maakt als
‘competence center milieutechnologie’ nu al
sinds jaar en dag integraal deel uit van de BESIX
groep. In het gebouw zijn fraaie posters te zien
van de vele indrukwekkende projecten die
BESIX en heel vaak ook BESIX Sanotec op hun
actief hebben. De werkruimten hebben namen
die klinken als uit een palmares van de vele
realisaties : Sharjah, Burj Khalifa, Dubai,
Doha,…Maar al heeft de groep aan de Perzische
Golf prachtige projecten gerealiseerd, BESIX heeft ook al ruimschoots zijn sporen verdiend in
Europa, in Azië en zelfs Australië.
“BESIX Sanotec voelt zich daarbij als een vis in het water. Binnen de groep geldt BESIX
Sanotec als een competence center milieutechnologie en staat het alle departementen bij in
projecten met een milieudimensie, en dat betekent: verreweg de meeste projecten”.
Aan het woord is Frank Scheerlinck, met naast zich Ronald Carrette, beiden ooit begonnen
bij Seghers Better Technology. Ondanks hun jeugdig voorkomen twee heren in hun beste
jaren en met een hoop ervaring in de watertechnologie. Het enthousiasme waarmee ze over
‘hun’ projecten praten is aanstekelijk. BESIX is met de jaren uitgegroeid tot dé one stop shop,
waar de klant met zijn probleem terecht kan voor een complete oplossing. Die klant kan even
goed de overheid zijn als een privébedrijf. “We werken meestal met EPC-contracten
(Engineering, Procurement & Construction, ontwerp, aankoop en bouw) en staan in voor
DBO, “Design, Build, Operate” dus voor ontwerp, bouw en werking. Maar geregeld is er ook
sprake van DBOFM, waarbij die ‘FM’ staat voor finance & maintain, de financiering en het
onderhoud, waarmee we de opdrachtgever van heel wat kopzorgen bevrijden”, zo luidt het.
Het aspect ‘goede en betrouwbare service’ wordt alsmaar belangrijker.
Scheerlinck : “Wat opvalt is dat we een steeds grotere verscheidenheid aan technologieën
zien verschijnen met als einddoel uiteraard een al maar grondiger en meer efficiënte
zuivering.
Watertechnologie, speciaal dan met het oog op maximaal hergebruik: dat is een continu
leerproces. Ondertussen hebben we al flink wat ervaring met anammox, anaerobe
ammoniumoxidatie, voor bacteriële verwijdering van nitriet en ammonium uit deelstroom
en hoofdstroom door omzetting in stikstofgas, met thermofiele digestie van primair en
secundair slib, en voorts met tertiaire technieken, ultravioletstraling, zandfiltratie,
ultrafiltratie.”

Carrette: “Wij ontwikkelen zelf geen technologie maar staan open voor innovatie, zodat we
voor elke opdracht weten welke technieken de meest geschikte zijn.
Het is boeiend te zien hoe alle betrokken partijen waterhergebruik steeds meer als een
noodzaak beschouwen en hoeveel vorderingen we daarin al hebben gemaakt. In Ajman, het
kleinste van de Verenigde Arabische Emiraten, hebben we het SAFI-project (waterhergebruik) tot een goed einde gebracht. Dat maakt opwaardering van afvalwater tot
drinkwaterkwaliteit mogelijk door middel van ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Tot
nader order wordt het resultaat van die behandeling er nog verkocht als proceswater voor
allerlei bedrijven, maar waar het uiteindelijk vooral op aankomt is dat dit een economisch
rendabel project is.
“Het eerste waar de leek tegenwoordig aan denkt als het over de waterzuiveringsbranche
gaat zijn inderdaad membranen. U had het over UF en omgekeerde osmose. U hoeft
zeker niet van de voordelen ervan te worden overtuigd ?
Scheerlinck: Membraantechnologie is zeker waardevol. Maar voor zoetwater zijn de
klassieke technieken toch nog eenvoudiger en goedkoper, die leveren uitstekend
proceswater op en daarmee zet je al een belangrijke stap in de richting van meer
duurzaamheid. Voor zeewater zijn de UF-RO membranen al overal ingeburgerd, al zeker in
landen waar zoetwater een schaars goed is én de overheid het zich kan veroorloven zeewater
te ontzilten en te zuiveren.
-

En wat met het volledig sluiten van de cirkel, met andere woorden: wanneer wordt
dat water nu eindelijk ook als drinkwater gebruikt?
Scheerlinck: Het sluiten van de cyclus is technisch wel mogelijk, maar economische
rentabiliteit is in veel gevallen nog niet bereikt.
Ondertussen duiken er ook steeds nieuwe polluenten op in het afvalwater zoals hormonen
geneesmiddelen, pesticiden, … . Elke nieuwe ontwikkeling wordt zo kort mogelijk
opgevolgd en kan worden toegepast in onze projecten.
De dag van vandaag is duurzaamheid de topprioriteit. Er wordt gestreefd naar
energieneutraliteit en maximale recuperatie van grondstoffen.
Carrette: Dat het niet bij goede voornemens blijft blijkt uit een recente renovatie en
uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie in Nederland. Die installatie is nu volledig
energieneutraal omdat ze uit extern slib en eigen slib biogas produceert. Het plaatselijk

openbaar vervoersbedrijf laat zijn autobussen rijden op CBG (wat staat voor ‘gecomprimeerd
biogas’).
-

Aan alles valt te zien dat BESIX het goed maakt. Geldt dat ook voor BESIX
Sanotec?
Carrette: “We vormen één geheel. Het is precies de combinatie van al de verschillende
competenties die de sterkte van de groep uitmaakt: bouwkunde, elektromechanica,
milieutechnologie, de knowhow die we hebben inzake gebruik en onderhoud van onze
realisaties. Nog een troef van ons bedrijf is de sterke verankering in specifieke regio’s, mét
alle kennis van lokale omstandigheden, gewoontes, wetgeving, …). De klanten weten dat
sterk te waarderen”.

-

Het is moeilijk daarbij niet aan uw successen te denken in de Golfstaten. wordt
daar ook zo gehamerd op energiezuinigheid ?
Scheerlinck: Ook ginds is duurzaamheid een absolute vereiste. In Dubai bouwen we mee
aan een van de grootste installaties voor energierecuperatie ter wereld. Afval dat niet in
aanmerking komt voor recycling of een ander valorisatieproces wordt omgezet in een
hernieuwbare energiebron. Genoeg om over een paar jaar 120.000 gezinnen in de regio van
stroom te voorzien. Vergeet inmiddels niet dat we ook in eigen land actief zijn. Denk maar
aan de BESIX-werken aan het strategisch zo belangrijke sluizencomplex van Ternaaien in het
Belgisch-Nederlands grensgebied. BESIX Sanotec stond daar in voor de elektromechanische
uitrusting van de 4e sluis , van het pompstation en de hydro-elektrische centrale.
URL:
https://www.besixgroup.com/en/activities/environment

