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e hoeven het u niet te vertellen: 2020 was een heel apart jaar. Daar zat het coronavirus uiteraard voor
heel veel tussen, maar ook andere factoren speelden mee. Zo werden we dit jaar, zeker in de zomerperiode, nog eens met onze neus op de feiten gedrukt over de waterschaarste in ons land. Het was dan ook
een heel leerzaam jaar: meer dan ooit groeit het besef over het belang van de circulaire economie en de noodzaak
over het duurzaam omspringen met alle beschikbare (water)bronnen.
2020 heeft elke organisatie en ieder bedrijf danig op de proef gesteld. Het zijn tijden waarin je meer dan ooit
je innovatiekracht en –drang moet bewijzen. Omdat fysieke ontmoetingen en netwerkactiviteiten in het COVID-19-tijdperk erg moeilijk zijn geworden, zijn we vol overtuiging de digitale weg ingeslagen. Dat heeft er onder
meer voor gezorgd dat de diverse projecten waarvoor we ons hebben geëngageerd, ook probleemloos konden
blijven doorgaan, zij het dan in een enigszins aangepaste vorm.
Gelukkig konden we ook vertrouwen op u. Dankzij de prima verstandhouding konden we laagdrempelige informatie aanreiken over verschillende wateraspecten. Deze kennis proberen we dan ook te capteren voor anderen
in een interessant waterhandboek dat in de maak is. Daarnaast blijven we hard werken om ondernemingen in
contact te brengen met onze leden/experts die hen kunnen ondersteunen bij het aanpakken van concrete aanpassingen en projecten binnen hun bedrijven.
Het doet ons plezier om vast te stellen dat de naam watercircle.be intussen steeds beter ingeburgerd raakt. We
doen er alles aan om als organisatie prominenter op de voorgrond te treden en heel actief te zijn op diverse
fronten. Zo willen we werk blijven maken van een groeiend aantal evenementen en zijn we tegenwoordig ook
heel aanwezig op sociale media. De frisse wind die door onze organisatie waait, vertaalde zich dit jaar ook naar
de nieuwsbrief, die in een eigentijds nieuw jasje werd gestoken en vanaf nu open is voor het brede publiek. Het
illustreert dat we als organisatie willen blijven groeien. Daarom zullen we in de toekomst ook blijven inzetten op
een stevig aanbod aan informatie- en netwerkmogelijkheden, online en offline.

We stellen vast dat voorzichtig optimisme ook een attitude is die onze leden typeert. Ook in deze economisch
harde tijden blijven zij op zoek gaan naar extra mensen om klanten zo goed en gericht mogelijk te helpen. U mag
dit optimisme ook bij ons verwachten in 2021 waar we graag onze hand zullen uitsteken naar leden en partnerorganisaties, om samen een front te vormen en de uitdagingen op vlak van water en beleid hoog op de agenda
te houden. Want ook onze sectorale belangen verdedigen blijft een prioriteit, dit niet alleen via intern overleggen
met alle leden, maar ook via overleg met de kabinetten en andere stakeholders.
Want, laten we daar niet flauw over doen: die uitdagingen zijn er wel degelijk. De aanhoudende coronacrisis is
alom aanwezig, maar mag bepaalde thema’s niet laten ondersneeuwen. Zo is het van cruciaal belang dat de hele
Belgische watersector naar oplossingen blijft zoeken om de problematiek van waterschaarste aan te pakken. We
moeten het aanwezige ‘blauwe goud’ niet alleen koesteren, maar ondernemingen ook helpen bij de transitie van
hun waterbeheer. Daar is gerichte informatie én ondersteuning voor nodig. Ook voor 2021 en de daaropvolgende
jaren, is dat voor watercircle.be een prioritair aandachtspunt.

Het watercircle.be-team
Uitvoerend team >

Matthias Mertens
Algemeen manager

Marc Feyaerts
Projectleider KO-Water

Valérie Verjans
Projectingenieur
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Projecten
KO-Water
Kosten-efﬁciënt opwaarderen van waterbronnen in de procesindustrie
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We hoeven het u niet te zeggen, door COVID-19 hebben
we met het KO-Waterproject ook wat bumbs in the road/
uitdagingen ondervonden. Het project was er in eerste instantie voornamelijk om bedrijven te informeren en te laten
netwerken met technologieleveranciers. En laat dat nu net
het gene zijn wat niet kon het voorbije jaar, netwerken.
Toch heeft dit er ons niet van weerhouden om te blijven
inzetten en doorgaan met informatie aanreiken. Zo
zijn we volop digitaal gegaan met onze webinars.
Toegegeven, het is niet hetzelfde, maar de informatie blijft.
Gelukkig werd, door de COVID-19 pandemie,
het KO-Waterproject ook met drie maanden
verlengd en maakten we in december volop de
balans op. KO-Water had twee belangrijke KPI’s:
1.Binnen de projectduur zullen minstens 75 bedrijven een technologische implementatie realiseren waarmee een efficiëntere waterbereiding
wordt bekomen.

2.Binnen de projectduur zullen minstens 25 bedrijven de
stap zetten naar recycling van proceswater of hergebruik.
Onder de deskundige leiding van Marc Feyaerts (projectleider KO-Water) en de gedrevenheid van Valérie Verjans
(Projectingenieur KO-Water) werd het project tot een succesvol einde gebracht. Valérie, die ondertussen een vaste werkkracht is geworden
binnen watercircle.be, kondigde
met heel veel trots aan dat de
KPI’s zelfs ruim overschreden
werden. Elke met minstens
20 bedrijven. Daarnaast is
het interessant om mee te
geven dat we 235 unieke
bedrijven hebben bereikt
via onze verschillende infosessies, webinars, persoonlijk gespreken, co-creatieworkshops…
Met een gerust en blij hart kunnen
we dus KO-Water afsluiten en kijken
we uit naar het volgende project. Hierover
volgt meer informatie tijdens het officieel KO-Water eindevent op woensdagnamiddag 10 februari 2021.

Sucr’eau
Ook het Sucr’eau project kreeg een verlenging omwille van COVID-19 en zal
hierdoor lopen tot eind november 2022. Voor dit initiatief slaan we de handen
in elkaar met onder meer UGent en Flanders’ FOOD. Sucr’eau richt zich vooral
op de aardappelverwerkende sector, één van de toonaangevende markten
die België rijk is. Het helpt hen om via doeltreffende scheidingstechnologie
water, zetmeel en suikers terug te winnen uit het blancheerwater dat cruciaal
is bij de verwerking van aardappelen tot frieten. Ook hier blijven we alles geven om Sucr’eau tot een succes te laten uitgroeien en hopen
we begin 2021 de eerste piloottesten te realiseren.

Smart WaterUse
In dit project bundelen de krachten met twee speerpuntclusters (Flanders’FOOD en
De Blauwe Cluster) en twee federaties (Centexbel en Fevia) om ondernemingen te
helpen bij het aanpakken van hun risico’s inzake water en droogte. Zo kunnen zij onder
meer via een online waterbarometer leren om hun waterbeheer slimmer aan te pakken.
Watercircle.be staat zelf samen met UGent in om technologietreinen te maken, evenals “standaarden” vast te leggen voor waterbronnen en waterkwaliteiten gebruikt in
productieomgevingen.
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Projecten
De waterketen
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Ook in de landbouw
staat het hele watergebeuren niet stil. Via
het project ‘Waterketen’, een samenwerking met United
Experts,
onderzoeken
we of gezuiverd effluent al
dan niet gebruikt kan worden
voor de irrigatie van gewassen. Welke sectoren we hiervoor kunnen aanspreken, zijnde:
slachterijen, bierbrouwers, aardappelverwerking, vergisters en zuivel. Daarnaast willen we ook klaarheid
scheppen rond het wettelijk kader, en dit zowel voor
landbouw als voor de industrie. Plan is om een matrix

Kenniscentra
op te stellen waarin boeren kunnen raadplegen welke soorten water ze kunnen gebruiken en welke extra zuiveringsstappen hier eventueel nog op dienen
te gebeuren voor hun gewas.
Anderzijds zullen er ook
voor de industrie
matices beschikbaar zijn, waarin ze kunnen
raadplegen
aan welke
eisen hun
effluent water
dient te voldoen om te
mogen afzetten
naar de landbouw.

Onze organisatie is ook steeds een vaste partner of klankbord voor kenniscentra. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Strategisch BasisOnderzoeks-projecten ‘SMARTDetox’ en ‘MAMBO’. SmartDetox beoogt de
verwijdering van organische micropolluenten uit water.
Het MAMBO project werkt rond biogas valorisatie
met membranen en de microbiële productie van
eiwitten. Beide projecten zullen wij ondersteunen en dissemineren. Daarnaast bieden we ook
ondersteuning aan TETRA-projecten van enerzijds
UGent campus Kortrijk (VEG-i-TEC) en anderzijds het
SBR 2.0 project van de Universiteit van Antwerpen. Het eerste project
gaat op zoek naar technieken die gewasbeschermingsmiddelen efficiënt
verwijderen uit water afkomstig van de groenten- en aardappelverwerkende industrie. Het SBR 2.0-project zal de slibkwaliteit en bezinking in
industriële SBR systemen trachten te verbeteren.
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Activiteiten
Bedrijfsbezoeken

17de editie ‘Academia Meets Industry’

Helaas was het niet mogelijk om bedrijfsbezoeken te organiseren in 2020. Dit hopen we terug te kunnen opstarten
in 2021 zodat eindgebruiker terug in dialoog kunnen gaan met innovatietrekkers uit hun sector en hierdoor de stap
zetten naar (verdere) water besparende implementaties.

Dit jaar was het Academia Meets Industry event extra speciaal.
Enerzijds doordat, u raadt het al, het event virtueel heeft plaatsgevonden en anderzijds omdat we voor het eerst de handen
in elkaar hebben geslaan met B-IWA (Belgische comité van de
Internationale Water Associatie). Nog meer dan andere jaren
willen we de samenwerkingen tussen kenniscentra en industrie
extra stimuleren. Dit deden we door tijdens het event verschillende inspirerende filmpjes te voorzien en daarnaast enkele
online documenten te lanceren die de samenwerking tussen
beiden willen bevorderen.
Voor het eerst werden ook de Water Industry & Research
Awards (WIRA’s) uitgereikt. Hieronder vallen de uitreiking van
de watertechnologieprijs van watercircle.be en de uitreikingen
van de Research Award, Development Collaboration Award en
Career Achievement Award van B-IWA.
De beproefde watertechnologieprijs werd voor de
13de keer uitgereikt aan de eindwerken die een
directe meerwaarde zijn voor de leden van
watercircle.be. De twee laureaten, Fien
Waegenaar en Ruben Vingerhoets, presenteerden hun scriptie en kregen res-

Workshop watercircle.be, VMx en Flanders’FOOD & Aquarama Trade Fair
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Op donderdag 29 oktober was het weer zover! De grootste watertechnologiebeurs
van Vlaanderen, namelijk Aquarama vond plaats, maar dit jaar in een virtueel
jasje. Watercircle.be ging ook dit jaar weer de samenwerking aan met VMx en
Flanders’FOOD om een mooi gevuld virtueel programma op te stellen. De workshop handelde over water in de voedingsindustrie met zowel het voorstellen
van innovaties als casestudies. De belangrijkste onderwerpen waren beveiliging van de waterbevoorrading, hergebruik en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer. Ook de deelnemers konden duidelijk het programma
smaken en was dan ook talrijk (virtueel) aanwezig. Voor ons, als organiserende
partner, hebben wij naast het inhoudelijke ook veel geleerd over het organiseren
van een digitale beurs. Laat ons hopen dat we elkaar vooral fysiek mogen ontmoeten op de Aquarama Fair Trade en workshop in 2021.

pectievelijk de ‘prijs voor de beste thesis’ en ‘prijs voor de
bruikbaarheid’ uitgereikt. Proficiat!
• Fien Waegenaar (UGent): Biostable water, a sustainable
solution for the drinking water sector to prevent invasion of
pathogens during distribution?
• Ruben Vingerhoets (UAntwerpen): AndicosTM: a new approach to treat wastewater and waste in the ganga river basin.
Het volledige verslag van dit event alsook de link naar de online
documenten vindt u op onze website www.watercircle.be.
Na het event werd, ondertussen naar goede gewoonte, een
(online) speeddate tussen bedrijven en laatstejaarsstudenten
van hogescholen en universiteiten georganiseerd. De speeddate was een uitgelezen kans om eventuele nieuwe
medewerkers te vinden en duurde 60 minuten.
Ook voor de studenten is dit steeds een uitgelezen kans om kennis te maken met bedrijven die
actief zijn in de watersector. 18 gemotiveerde
studenten en 5 innovatieve watertechnologie bedrijven namen deel.
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Activiteiten
BMG
In het voorjaar van 2020 werd voor alle COVID-19 perikelen de membraan posterdag georganiseerd. Ditmaal viel deze eer te beurt aan onze Duitse zusterorganisatie DGMT (Deutsche Gesellschaft für Membrantechnik) die het combineerden met
hun 20-jarig bestaan. Het event verwelkomde bedrijven en kenniscentra, actief
in het onderzoek en de ontwikkeling van membraantechnologie, om de meest
recente evoluties te delen met elkaar. In 2021 komt dit symposium terug naar België
en is het onze eer de collega’s van de DGMT en NMG (Nederlandse MembraanGenootschap) te verwelkomen.
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NutriCycle Vlaanderen
Watercircle.be zet graag in op een brede samenwerking om zo de huidige uitdagingen
en transities te gaan versnellen. NutriCycle Vlaanderen is zo een platform dat samenwerking wil stimuleren zodoende de transitie van verwijdering naar recuperatie te
realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. Watercircle.be engageerde
zich hier door het voorzitterschap op te nemen van de werkgroep water. Voor meer
info: www.nutricycle.vlaanderen.

Nieuwe leden
• Aquaplus mochten we dit jaar als nieuw kernlid verwelkomen. Zij zijn een dochterbedrijf van de Vlaamse
rioolwaterzuiveraar Aquafin. Zij gebruiken die ondersteuning om industriële waterzuiveringen te ontwerpen, bouwen, optimaliseren en beheren. U kan bij hen
ook een beroep doen op de uitgebreide theoretische
en praktische kennis van de meeste gebruikte technologieën binnen de industriële waterzuivering.
• BioCO (BIOsystems Control reseach group) onder leiding van professor Volcke is het departement groene chemie en technologie van de UGent. Hun missie is efficiënte
en duurzaam procesontwerp en procesbeheersing.
• Bray Controls is producent van een modulaire productlijn vlinderkleppen, kogelkranen, terugslagkleppen en aandrijvingen met bijbehorende accessoires,
bestemd voor industriële toepassingen.
• Clarﬂok verdeelt een complementair assortiment
chemicaliën dat toelaat om alle mogelijke problemen

rond fysico-chemische waterzuivering, andere waterbehandeling en slibontwatering op te lossen.
• EPAS International is gespecialiseerd in het geven
van advies over de gehele waterkringloop: van proceswater tot het hergebruik van afvalwater.
• Hello Water, specialiseert zich in Nature based waterzuiveringen te bedenken en bouwen. Werken aan
beter water in de beken en waterlopen en een basis
sanitatie in het buitengebied,… en dit met behulp van
plantenfilter.
• Rietland is een bedrijf dat zich sinds 1994 bezig
houdt met het ontwerp en bouw van natuurlijke waterzuiveringssystemen op basis van planten.
• VEGA fabrikant van sensoren voor het meten van
niveau, schakelniveau en druk en van apparatuur en
software voor de opname van die sensoren in procesbesturingssystemen.
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watercircle.be vzw
Looierijstraat 14
8750 Wingene
BE 0862.390.079

matthias.mertens@watercircle.be
marc.feyaerts@watercircle.be
valerie.verjans@watercircle.be
info@watercircle.be
www.watercircle.be

watercircle.be biedt voor haar leden een gratis vacature platform aan. Hiermee doelen
wij op ingenieurs, technische profielen en andere geschoolden die een passie hebben
voor de water(behandelings)wereld. Heeft u een vacature die u wilt delen met ons en
werkzoekende, aarzel dan niet om een vacature in te dienen via onze website.

