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Elke dag staan onze 518 medewerkers klaar om onze klanten

‘Zeker van water’ is en blijft het motto van water-link. Van

de beste service te bieden. Daarvoor zetten ze al hun kennis,

bron voor drinkwater tot de afvoer van afvalwater: als één

expertise en toewijding met succes in. Want het is dankzij

team bundelen we onze expertise om alles in goede banen

hen dat water-link 40 procent van het Vlaamse drinkwater

te leiden. En zo garanderen we nu, én in de toekomst, lever-

kan produceren. En dat de rioleringen voor onze particuliere

ingszekerheid aan al onze klanten.

klanten in orde zijn. Bovendien zoeken ze steeds naar de beste
oplossingen voor de noden van onze industriële klanten én

Dat we door innovatie tot betere en duurzamere oplossingen

van onze collega-drinkwatermaatschappijen.

komen, hebben we in 2021 opnieuw bewezen. Denk aan de
uitrol van de digitale meter. Maar ook vindingrijk omgaan met

Ondertussen blijft water-link volop inzetten op duurzaam-

de regenwaterbuffers op de Gedempte Zuiderdokken in Ant-

heid. Ook in 2021 namen we daarin grote stappen vooruit. Op

werpen is hiervan een mooi voorbeeld.

die manier willen we een duurzame toekomst voor het water-

André Gantman
Voorzitter

beheer in Vlaanderen verzekeren. En dat wordt mooi geïllus-

Werken aan een duurzame toekomst kunnen we niet alleen.

treerd in ons eerste MVO-rapport. Dit alles zouden we nooit

Daarom hebben we vorig jaar opnieuw de krachten gebun-

kunnen bereiken zonder de inzet van onze medewerkers. Zij

deld met verschillende partners. Zo ontstond Waterkracht -

verdienen een welgemeende ‘dank jullie wel’. Net zoals onze

Franky Cosaert

partners die samen met ons het duurzame pad kiezen.

CEO

een project waarvoor we samenwerken met Aquafin, PMV en
Ekopak. Met als doel om circulair koelwater te leveren aan de
industrie in de haven van Antwerpen.

Elke dag staan

Daarnaast hebben

onze 518 mede-

we ook de banden

Daarnaast hebben we ook de banden versterkt met onze collega-drinkwaterbedrijven. De verbinding van de leidingnetten
van Pidpa en water-link is alvast toonaangevend. Meer nog: in
oktober ondertekenden onze raden van bestuur een intenti-

werkers klaar om onze

versterkt met onze colle-

klanten de beste service

ga-drinkwaterbedrijven.

te bieden.

De verbinding van de

Samen met Pidpa bekeken we ook hoe we onze complemen-

leidingnetten van Pidpa

taire bronnen, grond- en oppervlaktewater, slimmer kunnen

en water-link is alvast
toonaangevend.

everklaring tot fusie.

inzetten. Bijvoorbeeld door grondwater te gebruiken als het
waterniveau in het Albertkanaal te laag staat. Zo gaan we de
uitdagingen aan die de toenemende droogte met zich meebrengt. En dat op een duurzame en efficiënte manier. In 2022
gaan we dan ook samen met de andere Vlaamse drinkwaterbedrijven onderzoeken hoe we onze waterbronnen kunnen
balanceren en optimaliseren.
Dankzij de krachtige combinatie van onze expertise, drive, innovatie en samenwerking realiseerde water-link dus heel wat
mooie projecten. Daarover leest u alles in dit jaarverslag.
Veel leesplezier.
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OVER WATER-li n k

MISSIE EN VISIE

BESTUUR

Water moet altijd
beschikbaar zijn
voor iedereen.

Een wereld zonder water? Ondenkbaar. Water moet altijd beschikbaar zijn
voor iedereen. Water-link wil daarvoor zorgen: als grootste producent van
drinkwater in Vlaanderen en als grootste leverancier van drinkwater in de
regio Antwerpen. Op duurzame wijze bieden we activiteiten en diensten op
maat aan. Zo creëren we meerwaarde voor klanten, aandeel¬houders en
stake¬holders. Onze sterktes? Een uitgekiende assetmanagement¬methodologie, voortdurende innovatie, technische performantie en een gedreven
klantgerichtheid.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen al jaren
de rode draad in onze werking. In 2020 hebben we onze ambities herbekeken
en in 2021 definitief vormgegeven met het oog op onze strategische doelstellingen: de implementatie van een holistische duurzaamheidsstrategie.
We willen de trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever zijn in het
nieuwe waterlandschap.

V.l.n.r Guy Verkest (COO A.I.), Franky Cosaert (CEO) Ann Vylders (CSO en Koen De Schutter CFO)

RAAD VAN BESTUUR

MANAGEMENT

REVISOR

•

André Gantman

•

Franky Cosaert

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, ver-

•

Robert Voorhamme

•

Guy Verkest (ad interim vanaf 25

tegenwoordigd door Paul De Weerdt.

•

Babette Dehaen

•

Hicham El Mzairh

•

Koen De Schutter

•

Joost Goris

•

Ann Vylders

•

Claude Marinower

aan het team van de toekomst. We innoveren vanuit een doordachte innovatiestrat-

•

Patrick Paredaens

egie. Antwoorden op de impact van klimaatverandering, digitalisering, o.a. via dig-

•

Gerda Lambrecht

•

Koen Laenens

waarop de sector georganiseerd is. We zetten synergiën op voor waardecreatie.

•

Danielle Meirsman

Daar zetten we meer in op samenwerking in de sector, zoals het Aquaduct project,

•

Tjerk Sekeris

•

Goele Custers

•

Monique Mahieu

•

Jan van der Vloet

•

Ann Van Damme

STRATEGIE

november 2020)
Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. Dat doen we

1

door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen

INNOVATIE

2

itale meter en naar de kern van onze activiteiten: ons business model en de manier

verbindingen met Pidpa… Maar we kijken ook vérder om externe expertise te koppelen aan de onze, in onder meer het laboproject met de Universiteit Antwerpen.
We bouwen aan het team van de toekomst door processen efficiënter en data-ge-

SYNERGIËN

dreven te maken, onze teams te inspireren en te motiveren met people managers en
de ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen met opleiding en coaching.

3
TEAM VAN DE TOEKOMST
JAARVERSLAG 2021
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MEDEWERKERS

WAARDEN

Aan vertrouwen moet je bouwen. Innovatie is de sleutel tot een duurzame toekomst. Zonder verant-

26

woordelijkheid halen we geen doelen. Onze gedeelde goesting zorgt voor gedrevenheid.

38
518
EXIT

MEDEWERKERS

ONGEVALLEN

35
INTAKE

Ook in 2021 werden we door corona gedwongen tot thuiswerk. En opnieuw vroegen we onze medewerkers om zich dynamisch op te stellen. Dankzij de digitale
werkplek, voorzien van de nodige tools, konden onze collega’s elke dag zorgeloos
aan de slag.
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TALENT HERKENNEN EN STIMULEREN

DERDE UPDATE FLEXPLAN

Naast water zijn onze betrokken medewerkers onze belan-

Sinds 2019 mogen medewerkers een deel van hun loon in-

grijkste grondstof. Daarom helpen we jong talent om zichzelf

ruilen voor bepaalde voordelen, dankzij het zogenaamde Fl-

te ontwikkelen. We werken daarvoor samen met organisaties

explan. Daarmee willen we de werknemerstevredenheid ver-

zoals Enactus en YouthStart.

hogen. Dit jaar is het Flexplan toe aan een derde update. We
breidden het aanbod aan voordelen flink uit met onder andere ergonomisch bureaumateriaal, laptops en smartphones. Al
blijven fietsleasing, tussenkomst in de internetfactuur en de
derde pijler pensioensparen het populairst.

MT ON TOUR VERBINDT
Ook dit jaar gingen de leden van ons managementteam

ONLINE ONTHAALEVENT

virtueel on tour. In juni en december namen ze plaats in de
opnamestudio voor MT on tour. Op een interactieve manier

In 2021 werd het water-linkteam uitgebreid met heel wat
nieuwe medewerkers. Om hen toch een warm welkom te

informeerden ze medewerkers over de resultaten van de organisatie. Bovendien was er ruimte voor vragen van medew-

heten, werd de gebruikelijke onthaaldag in een virtueel jasje

Enactus

gestoken door onze afdeling communicatie en in samenw-

Deze non-profitorganisatie biedt studenten van het hoger

erking met de verschillende (productie)sites. Op deze manier

onderwijs een platform waarbij ze leren om sociaal en duur-

konden de nieuwe medewerkers toch kennismaken met de

zaam te ondernemen. Daarbij begeleidt en inspireert water-

organisatie en hun collega’s. In het online slotevent werden

link studenten om hun ideeën uit te werken.

erkers, die nu opnieuw talrijk aanwezig waren.
Het managementteam wierp ook een blik op de toekomst.
Daarbij kwamen onder andere hun antwoord op de droogteproblematiek, de veiligheidscultuur, de competitie in de haven

CEO Franky Cosaert en CSO Ann Vylders omgedoopt tot quiz-

van Antwerpen en de samenwerking met Pidpa aan bod.

masters.

SUMMERSCHOOL ROND SAMEN-

NIEUWE TELEWERKPOLICY

WERKING

Een goede medewerker is gezond, gemotiveerd en productief. Als werkgever speelt water-link hierbij een belangrijke rol.

In de zomer van 2021 kon water-link opnieuw een Summer-

Want het is onze taak om voor de loopbaanzekerheid en de

school organiseren. Met als centraal thema ‘samenwerken’. Dé

duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te zorgen.

sleutel tot succes. Medewerkers konden zich inschrijven voor

De nieuwe telewerkpolicy maakt hiervan deel uit. Sinds jan-

een of meerdere sessies waarbij ze leerden om:

uari 2021 mogen medewerkers twee dagen per week telew-

•

feedback te geven in een samenwerking

•

doelgericht te communiceren

•

te functioneren in een organisatie in beweging

YouthStart

•

samen te werken met anderen

In 2019 ging water-link een partnership aan met YouthStart.

VEILIGHEID EERST
De voorbije jaren heeft water-link veel gerealiseerd op het
vlak van veiligheid. Daarbij houden we rekening met drie onderdelen:
•

technische veiligheid

•

gevoel van veiligheid

•

veiligheidsbewustzijn

erken, als hun functie het toelaat. Dit wordt ook na de coronapandemie voortgezet.

Deze non-profitorganisatie geeft werkloze, laaggeschoolde

LEIDERSCHAP MET SOCRATES

jongeren tussen 16 en 30 jaar de kans om hun ondernemerszin

Leiderschap betekent voor water-link tonen aan mensen dat

enten te ontdekken en werken ze hun droomproject uit. Op

ze meer kunnen dan ze denken. Met het programma ‘Socrates’

het einde van de training vindt de certificatiedag plaats, waa-

ondersteunen we leidinggevenden in hun eigen groei en dat

rbij de deelnemers hun plannen voorstellen aan een jury en

van hun team. Socrates omvat enkele modules op maat van

een adviesraad. In 2021 organiseerden we de certificaatuit-

de leidinggevenden van onze organisatie. In 2022 zetten we

reiking bij water-link. Onze water-linkcollega’s in de adviesraad

dit traject verder. Zo blijven we bouwen aan het team van de

moedigden de jongeren aan en gaven hun nuttige tips om

toekomst.

hun project verder uit te werken.

JAARVERSLAG 2021
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Technische veiligheid
De technische veiligheid draait rond het veilig gebruik van
machines, chemicaliën en materiaal. Afspraken en instructies
rond het gebruik staan tot in detail beschreven op de veiligheidsinstructiekaarten. Ook opleidingen maken hiervan deel
uit. Deze inspanningen werden beloond met het VCA**-attest.

Gevoel van veiligheid
In de tiende editie van de welzijnsmaand, kwam ook het gevoel van veiligheid aan bod. Want veilig betekent niet alleen
ongevallenvrij werken. Het betekent ook je goed en veilig

Wat do en we?

voelen op de werkvloer én daarbuiten.

Veiligheidsbewustzijn
In 2021 noteerden we 26 ongevallen op de werkvloer. Waarvan 18 met werkverlet. Tegen 2025 willen we deze aantallen

DRINKWATER VOOR PARTICULIEREN:
PRODUCEREN, TRANSPORTEREN, DISTRIBUEREN EN LEVEREN

halveren.

We leveren veilig
en gezond water

Maar een veilige omgeving creëer je vooral samen. Het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers versterken is daarbij cruci-

voor mens en milieu.

aal. Daarom ging water-link in 2021 van start met het project
Veiligheidscultuur. Zo willen we met preventie het thema veiligheid levendig houden. Dat doen we door houding en ged-

KLANTENDIENST OPTIMALISEREN

rag rond veiligheid actief bij te sturen.

Anywhere 365 biedt zoveel voordelen dat we besloten om de
In 2022 komen deze thema’s aan bod:

klantenbalie permanent te sluiten. Die was trouwens al een

•

hele tijd buiten dienst door COVID-19.

traject Veiligheidscultuur opstarten in combinatie met
preventie

•
•
•

26
Ongevallen op de werkvloer.
Waarvan 18 met werkverlet.

•

veiligheid in het magazijn verbeteren: ergonomische hef-

Omdat klantenservice voor water-link belangrijk is en blijft,

middelen, inrichting en organisatie

zijn we een optimalisatieproject gestart. In de eerste fase

teamleaders en eerste interventieploegen (verder) oplei-

onderging de klantendienst een grondige reorganisatie. Met

den

als doel sneller en gerichter antwoorden te bieden op vragen

procedures opmaken en uitvoeren met betrekking tot ri-

van onze klanten. Met een maandelijkse tevredenheidsmeting

sicoanalyses

peilen we bij onze klanten wat ze van onze service vinden.

LOTO-procedure (Lockout/Tagout) uitbreiden met hangsloten

In 2022 trekken we de optimalisatie door. Op de planning staat:

Onze gedreven medewerkers vormen de ruggengraat van
onze organisatie. Alleen door hun tomeloze inzet en hun hart
voor kwaliteit, kunnen we 24/7 drink- en proceswater leveren.

DIGITAAL TELEFONIESYSTEEM
teem Anywhere 365. Met dit systeem:
kregen we meer flexibiliteit en inzicht in onze
telefoniestromen
•

JAARVERSLAG 2021

zijn we klaar om in de toekomst meer communicatiekanalen aan te bieden

12

JAARVERSLAG 2021

een verbeterde rapportage inrichten: met de verzamelde
data sturen we het klantencontactcenter bij op maat van

In 2021 introduceerden we het nieuwe digitale telefoniesys•

Tegen 2025 willen we
deze aantallen halveren.

•

de klant.
•

een nieuwe planningstool introduceren: om sneller in te
spelen op de verschillende werkstromen. Waardoor we
klantvragen efficiënter verwerken met het oog op een
hogere klanttevredenheid.

13

DIGITALE METERS PLAATSEN

SLIMME DATA ALS STRATEGISCHE PIJLER

Eind 2021 hebben we in totaal 199.000 analoge meters ver-

Slimme data zijn voor water-link een van de strategische pijlers. Net zoals:

vangen door digitale. We beschouwen dit project dan ook als

•

bewuster omgaan met drinkwater

succesvol! In 2022 zijn de laatste meters aan de beurt bij enkele

•

watervoorraden efficiënter gebruiken

specifieke cases zoals brandleidingen.

•

de drinkwaterkwaliteit beschermen

•

non-revenue water terugdringen

Ondertussen blijven we de processen rond de digitale meter
verder optimaliseren. Daardoor reageren we sneller en cor-

MEER LEVERINGSZEKERHEID VOOR DE LINKEROEVER

recter op mogelijke lekken en terugstromen bij klanten. Dit

Met productiecentra in Walem en Oelegem staan onze belangrijkste watertoelever-

bespaart de klanten flink wat onverwachte kosten. Bovendien

aars op de rechteroever van de Schelde. Via momenteel 4 en binnenkort 5 verbind-

verbeteren we daarmee de veiligheid van ons netwerk.

ingsleidingen onder de Schelde bedienen we ook klanten op de linkeroever.
Omdat klant Borealis, gelegen op de linkeroever, vanaf eind juni 2022 in een veel
grotere waterafname voorziet, zijn we gestart met een bijkomende verbinding
tussen linker- en rechteroever. Daardoor kunnen ook andere klanten op de linkero-

Enkele cijfers op 1 februari
2022

ever in alle vertrouwen blijven rekenen op voldoende aanvoer van drinkwater.

930
terugstroommeldingen

6.750

klanten kregen melding
van een lek
PROCESSEN AUTOMATISEREN: SLIMME DATA INZETTEN
De digitale meters bieden tal van nieuwe mogelijkheden waarmee we ook in 2022 blijven inzetten op een betere klantenservice. Dit doen we door al onze meterdata, en data uit andere bronnen, te verzamelen in een dataplatform. Geautomatiseerde
businesslogica verwerkt de digitale data tot slimme data.
Deze slimme data stellen ons in staat om:
•

de digitale verbinding gedetailleerd op de volgen

•

oneigenlijk verbruik op te sporen

•

sneller op alarmen en meldingen in te spelen

Op het vlak van klantenservice betekent dit:
•

lek-, breuk-, temperatuur- of terugvloeialarmen sneller melden aan de klant

•

processen rond verhuizingen en tussentijdse facturatie vereenvoudigen

JAARVERSLAG 2021
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plannen grote overlappingen hebben, besloten we om op verschillende vlakken samen te werken en voor de nodige input
te zorgen.

Kalmthout
In 1998 werd Kalmthout voor het eerst geconfronteerd met
wateroverlast. De kleinere dorpskernen en enkele verkavelingen kwamen blank te staan na zware zomeronweren. De
grootste probleemzones bevinden zich stroomafwaarts. Want
daar werden in de jaren zeventig en tachtig wijken ontwikkeld

Wat do en we?

op natuurlijk overstromingsgebied.

BEDRIJVENTERREIN TERBEKEHOF
WILRIJK

AFVALWATER:
RIOLEN VERNIEUWEN, ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN
We verzorgen de

Sinds de extreme waterlast laat Kalmthout een gescheiden
rioleringsstelsel aanleggen. Overtollig water vindt nu zijn weg
in de retentiebekkens waar Aquafin het water wegpompt naar

Bedrijventerrein Terbekehof ligt vlak bij de A12 in Wilrijk. Sinds

nabijgelegen grachten. Ook grachten werden omgebouwd en

de ontwikkeling in de jaren zestig werden het rioleringsstelsel

wadi’s aangelegd om meer regenwater te bufferen.

en het openbaar domein niet vernieuwd. Met wateroverlast als

afvoer van water.

één van de gevolgen.

Ook riep de gemeente stengere normen voor verkavelingen
in het leven. Met voldoende ruimte om water zijn natuurlijke

In 2,5 jaar tijd kreeg Terbekehof gescheiden rioleringen door

gang te laten gaan. Ook in de toekomst zal Kalmthout nog

middel van grote kokers om hemel- en afvalwater af te voeren.

meer hemelwatermaatregelen uitvoeren.

We voorzagen ook collectieve waterbuffers om wateroverlast
tegen te gaan.
Dit project verliep in samenwerking met POM Antwerpen,
water-link, Aquafin, ISVAG, stad Antwerpen en district Wilrijk.

GEDEMPTE ZUIDERDOKKEN – ANTWERPEN

HEMELWATER- EN DROOGTEPLANNEN

De Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen ondergaan een grondige make-over en worden een trekpleister voor inwoners en
toeristen. Daarnaast spelen ze ook een grote rol in de opvang en verwerking van regenwater. Zo biedt de stad Antwerpen samen
met water-link het hoofd aan intense regenbuien, droogte, waterschaarste en overstromingen.

Na de hemelwater- en droogteplannen voor de stad Antwerpen
zijn nu ook andere Antwerpse gemeenten aan de beurt. In
onder andere Edegem, Mortsel, Kalmthout en Schoten lopen
er verschillende initiatieven.

Hoe pakken we dat aan? Dok Zuid wordt een groene long. De tuinen en grasweides zullen dienstdoen als waterbuffer. Een groot
ondergronds regenwaterreservoir vangt water op van de omliggende daken. Dat wordt gebruikt om het aangelegde groen te
besproeien en straten te reinigen. Via een ondergronds krattensysteem krijgen ook de bomen voldoende vocht. Overtollig water
vloeit daarna naar de wadi’s waar het uiteindelijk de grond insijpelt.
De eerste fase, de aanleg van het zuidelijke deel, is bijna klaar. Het centrale deel nemen we in 2022 onder handen. De derde en
laatste fase staat eind 2023 gepland.

Edegem en Mortsel
Bij Edegem ligt de focus van het hemelwater- en droogteplan
op Hof Ter Linden en Fort V, die samen het groenblauwe hart
van de gemeente vormen. Zodra de gemeenteraad het plan
goedkeurt, worden de verdere acties besproken.
In Mortsel deelden we, samen met de dienst stedenbouw, de
straten per type in. Op die manier weten we hoe deze straten
passen binnen ons hemelwaterplan. Onder deze types vallen
de centrumstraten (met veel winkels), de woonwijken, de vil-

Schoten
Het marktplein, de Paalstraat, de omliggende straten en de
publieke ruimten in de kern van Schoten ondergaan een grondige metamorfose. Daarbij wil de gemeente de focus leggen
op de infiltratie en het hergebruik van hemelwater. De details
komen in 2022 op papier, zodat we met het eerste deel van de
werken in 2023 van start kunnen gaan.

lawijken, de kmo-zones en de wijkontsluitingen. Daarnaast
schrijft IGEAN een klimaatadaptatieplan uit voor Mortsel,
gekoppeld aan een burgerparticipatietraject. Omdat beide
JAARVERSLAG 2021
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straten ombouwen tot tuinstraten:
•

Lange Ridderstraat – Antwerpen

•

Wasstraat, Woeringenstraat, Brouwstraat en Berthoutstraat
– Berchem

•

Bloemstraat – Borgerhout

•

Jan Olieslagersstraat – Deurne

•

Aziëlaan – Wilrijk

Wat do en we?
DUURZAAMHEID: OOK BIJ RIOLERINGEN

INDUSTRIEWATER:
PRODUCEREN, TRANSPORTEREN EN LEVEREN

De eerste fase van de bouw van een ondergrondse bufferkoker
op de voormalige AGFA-site is afgerond. De extra buffer, gebouwd in een nieuw woonproject op de grens Mortsel-Edegem,

We garanderen le-

vangt overtollig hemelwater op en verzamelt het water van de

veringszekerheid,

daken van omliggende bedrijven. Het doel is om het hemelwa-

vandaag en morgen.

ter maximaal te hergebruiken. Waardoor we actief meewerken
aan het circulaire en duurzame verhaal.

TUINSTRATEN
Antwerpen-Noord. Ondertussen groeide deze samenwerking
uit tot een groot project: Waterkracht.
Op 27 januari 2022 kondigden water-link, Aquafin, PMV en
Ekopak hun samenwerking aan onder de naam Waterkracht.
Met Waterkracht bouwen we tegen 2025 een hoogtechnologische zuiveringsinstallatie die het afvalwater van Antwerpse
gezinnen zal zuiveren tot hoogwaardig koelwater. Daarmee
zullen we 20 miljard liter koelwater, deels bovenop deels als
vervanging van de bestaande 50 miljard liter, leveren aan
industriële klanten. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar
een duurzame haven.

WATERKRACHT: HUISHOUDELIJK AFVALWATER ALS INDUSTRIEEL KOELWATER
In een tuinstraat maken beton en verharding plaats voor groen

De klimaatveranderingen en toenemende droogte dwingen
ons om verstandig om te gaan met water. De nood stijgt om
de watercyclus op een verantwoorde en duurzame manier te
sluiten. En ook vanuit de industriële klanten van water-link
kwam de vraag naar ecologisch geproduceerd water.

en water. Denk aan plantvakken, bomen, moestuintjes, grasperkjes, klimplanten … Daardoor krijgt water de kans om te infiltreren. Bovendien zorgt het groen voor lagere temperaturen
bij hitte.

Samen met Aquafin, met wie we sinds 2006 succesvol samenwerken, sloegen we de handen in elkaar. Wat als we van
lokaal huishoudelijk afvalwater industrieel koelwater kunnen
maken? In 2021 startten we een pilootinstallatie op RWZI

Kortom: met tuinstraten kunnen steden zich aanpassen aan de
klimaatveranderingen zoals wateroverlast en hittestress.
n Antwerpen startten we een pilootproject op waarbij we vijf
JAARVERSLAG 2021
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“Elke druppel die we kunnen hergebruiken is een druppel die
we niet moeten oppompen uit de grond of uit oppervlaktewater. Circulair watergebruik is dan ook één van de speerpunten
in de Blue Deal die Vlaanderen beter moet wapenen tegen
de extreme weersomstandigheden waarmee we kampen. Met
dit project bewijzen we niet alleen tot welke huzarenstukjes
Vlaanderen in staat is als innovatieve regio. We garanderen zo
ook de leveringszekerheid van water voor de industrie en voor
onze gezinnen in periodes van langdurige droogte.” – Zuhal
Demir, Vlaams minister van Omgeving.
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Wat do en we?
DRINKWATER WATERBEDRIJVEN:
PRODUCEREN EN TRANSPORTEREN
We garanderen leveringszekerheid,

INDUSS II BIS OPERATIONEEL

vandaag en morgen.

De Gentse Kanaalzone heeft maar een beperkt aantal zoetwaterbronnen. Daarom produceert water-link al meer dan 10
jaar proceswater door ontzilting van dokwater in de installatie

VERBINDING DRINKWATERNETTEN
WATER-LINK – PIDPA

Indus II. Om aan de grote vraag naar proceswater van onze
industriële klanten te voldoen, breidden we de installatie uit
met de productie-unit Induss II bis. Die namen we midden

Ons partnership met Pidpa gaat al jaren terug. Door samen

2020 in gebruik, waarmee we de capaciteit verdrievoudigden.

te werken en onze leidingnetten op elkaar af te stemmen,
bieden we onze klanten extra leveringszekerheid. Een mooi

Het enige dat nog restte was de nieuwe pijpleiding naar

voorbeeld daarvan is de recente Collector-verbinding tussen

ArcelorMittal. Die werd voltooid in februari 2021 waarmee

Oelegem en Grobbendonk.

ook de levering van koelwater startte. Vanaf dan voorziet
water-link industriële klanten van voldoende water van de
juiste kwaliteit.
Met Induss II bis helpt water-link de Gentse Kanaalzone om klimaatneutraal te worden en bij groene projecten de energietransitie te versnellen.

INEOS
INEOS Group sloot midden 2021 een waterleveringsovereenkomst met water-link. Dit voor de levering van koelwater voor de
nieuwe ethaankrakerinstallatie ‘Project One’.
Koelwater is een nieuwe waterkwaliteit die water-link gaat aanbieden in de Antwerpse haven via een nieuw leidingnetwerk.
Tegen eind 2026 zal water-link koelwater, geproduceerd uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater, leveren aan Project One. Door
te kiezen voor alternatieve ruwwaterbronnen, hoeven we geen (of minder) drinkwater te gebruiken voor de industrie. Dat komt
de leveringszekerheid van water in Vlaanderen alleen maar ten goede. Bovendien past het binnen de Blue Deal Vlaanderen.
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lekdetectieapparatuur. Op die manier pakken we verlies preventief aan:
•

Met drukmanagement controleren we de druk in onze
leidingen. Bij te hoge of opvallende pieken grijpen we in
voordat de leidingen schade oplopen.

•

Met satelliettechnologie controleren we tot 50 procent
van ons net op onzichtbare lekken.

•

Via District Metered Areas (DMA’s) – dit zijn groepen
klanten bij wie we de afname en levering nauw opvolgen
– zo kunnen we verliezen snel oppikken, aanpakken en

Wat do en we?

analyseren. Dit project is opgestart in 2018. En tegen september 2022 zullen elf DMA’s operationeel zijn.

Reinwaterkelder

VOORTDUREND PROFESSIONALISEREN

In 2021 breidden we de bestaande waterreserves in Walem/
Zuiderproductie uit met een nieuwe reinwaterkelder van

INNOVATIE

water-link.

Innovatie Thesis

OPTIMALISATIE

Innoveren is nodig. Alleen zo kunnen we blijven inspelen op
maatschappelijke verschuivingen én onze dienstverlening blijven verbeteren. De vraag is: op welke domeinen zetten we in?
Om het antwoord daarop helder te formuleren, ontwikkelden
we in 2021 de Innovatie Thesis. Daarin beschreven we onze
prioriteiten en doelstellingen. Ook de oprichting van de Cel
Innovatie staat in de steigers. Die zal diverse taken hebben:
•

onze cultuur stimuleren via onder andere inspiratiesessies

•

projecten omkaderen, bijvoorbeeld vanuit design
thinking

•

ons netwerk uitbouwen en vernieuwd samenwerken met
andere nutsspelers, overheden en collega’s in het veld

De Cel Innovatie zal onder leiding staan van een innovatiemanager. De zoektocht naar de geschikte persoon ging van start
in januari 2022.

Robotic Process Automation (RPA)
In 2020 startte bij onze finance backoffice een proefproject

12.000 m³ nuttig volume. Deze investering van 6 miljoen euro
is goed voor twee uur extra autonomie. En daarvan profiteren

AquaAdvanced-software vormt de koppeling tussen de
DMA’s en de data van de digitale meters. Zo merken we
markante verschillen tussen levering en afname van water
in elke DMA meteen op.

ICC: Intelligent Control Center

grote klanten zoals Farys, De Watergroep en Pidpa natuurlijk

Het ICC wordt het nieuwe controlecentrum van water-link in

In 2021 werd de renovatie van de collector – de verbinding

mee.

Walem. In 2021 werd het ontwerp van het centrum op punt

Oelegem-Grobbendonk – afgerond. Het eerste deel van de

NRW-management

gezet. Daarbij hielden de ontwerpers rekening met de huidige

renovatie bestond uit de realisatie van de verbinding met de
‘kleine’ pompen die tot 12.000 m³ water per dag ondersteuning kunnen bieden van west naar oost. Als het nodig is, stuurt
de collector via het knooppunt Keerbaan tot 100.000 m³ water
van Oelegem naar Grobbendonk. Omgekeerd is er een capaciteit tot 50.000 m³.

Non-revenue water (NRW) is water dat we produceren zonder

noden, met oog op toekomstige uitbreiding.

dat er inkomsten tegenover staan. Denk aan verlies door
lekken of water dat we zelf gebruiken om leidingen te spoelen.
Ook diefstal, fraude en het water dat de brandweer gebruikt
om te blussen vallen hieronder.

Het tweede deel van de renovatie is de verbinding DN900
tussen noord en zuid met een capaciteit van 100.000 m³
per dag. Ondertussen zitten we aan stap vier, van de zeven,
van het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) om dit
investeringsproject te vergunnen. De plannota waarin het
ontwerp werd omgeschreven, is al opgesteld. De volgende

Een gespecialiseerde firma neemt de inrichting van de kan-

stap is de openbare raadpleging en het behandelen van de

toren en de vergaderruimtes in handen. Zij hielden bij het ont-

opmerkingen op het eerste GRUP. De laatste stap, het defini-

werp rekening met de visie van water-link en de behoeften van

tieve gewestplan realiseren, vindt plaats in 2022. Daarna volgt

onze medewerkers. Ook in de controlezaal werd gekeken naar

de bouwvergunning en detail engineering. De werken starten

licht(inval), akoestiek, ergonomie en functionaliteit.

in 2023/2024 zodat we in 2025 de verbinding DN900 in gebruik
kunnen nemen.

Om het verlies van water tot een minimum te beperken, speelt
de staat van ons distributienet een belangrijke rol. Daarom ver-

met Robotic Process Automation. De bedoeling was om man-

nieuwen we elk jaar 50 kilometer aan leidingen. In 2021 goed

uele taken met een sterk herhalend karakter te automatiseren.

voor 2 procent van ons net. Bovendien zijn we ook opnieuw

In totaal werden tien processen geautomatiseerd. In 2021
werden ze nauwkeurig opgevolgd en geëvalueerd. Daaruit
bleek dat de uitrol een groot succes was. Daarom zullen we in

Ook bij de opstelling van de videowall en de operatordesks is
aan de toekomst gedacht. Zo zullen ze gemakkelijk aanpasbaar zijn aan de behoeften van het moment.

gestart met systematische inspecties van de tunnels waar onze

De bouwwerken zijn in februari 2022 van start gegaan met een

aanvoerleidingen doorlopen.

uitvoeringstermijn van 360 dagen. Het budget voor dit project,
samen met perifere wegenaanleg tot en met de elektrische

2022 de technologie ook toepassen in andere domeinen van
JAARVERSLAG 2021
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Daarnaast investeerden we in 2020 en 2021 ook in betere
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Wat do en we?
INVESTEREN IN SLIMME PARTNERSHIPS
WATER-LINK EN PIDPA BOUWEN HET
LABO VAN DE TOEKOMST
In juni 2020 besloten water-link en Pidpa samen een gemeenschappelijk labo te openen op de terreinen van Blue Gate.
In 2021 werd het project verder uitgewerkt op basis van de
kennis en ervaringen van beide partijen. Het gebouw zou in
2026 operationeel moeten zijn.
Dit labo van de toekomst zal een referentie zijn op het vlak
van:
•

(drink)wateranalyse

•

snelle bepalingen

•

toegepast onderzoek en kwaliteit

Ondertussen is op de site van Blue Gate ook de bouw gestart
van Blue-App: de pre-incubator voor duurzame chemie van
de Universiteit Antwerpen. Samen met enkele van onze
water-linkcollega’s gaat de Universiteit Antwerpen er onderzoek doen naar onder andere nieuwe screeningsmethoden
van componenten in drinkwater. Het labogebouw zal in het

PROJECT ZUIDERDOKKEN – DOK ZUID

WATERKRACHT: KRACHTEN BUNDELEN

In eerste instantie was het de bedoeling om met het hemel-

In 2021 dienden we een omgevingsvergunning in voor de

waterrecuperatieproject op de Gedempte Zuiderdokken in

bouw van een nieuwe brakwaterunit langs het Albertkanaal.

aanvullen:

Antwerpen hemelwater te zuiveren tot drinkwater. Maar bij

Met als doel brakwater te zuiveren naar drinkwater en

•

het grondwater van Pidpa en het oppervlaktewater van

het finale ontwerp bleek dat de kostprijs voor de volledige

eventueel koelwater voor de industrie. Maar ondertussen

water-link

installatie, en het onderhoud, te hoog zou oplopen tegenover

gingen we een joint venture aan met Aquafin, PMV en Ekopak.

•

hun werkingsgebied in de provincie Antwerpen

het kleine debiet aan drinkwater dat we zouden produceren.

Met Waterkracht willen we een stap verder gaan, namelijk de

•

de huishoudelijke klanten van Pidpa en de industriële
klanten van water-link

bouw van een vooruitstrevende zuiveringsinstallatie die afvalIn plaats daarvan bekeken we de mogelijkheid voor een

water van Antwerpse gezinnen omzet tot koelwater voor de

tweede circuitwateroplossing. Dat water is van betere kwaliteit

Haven en de bedrijven.

In oktober 2021 ondertekenden we allebei een intentieverk-

dan regenwater, maar hoeft niet te voldoen aan de strenge

laring. Daarin staat dat we in december 2022 een fusievoorstel

drinkwaternormen. De zuivering bestaat dus alleen uit een

Ondertussen is Waterkracht in gesprek met de Antwerpse

aan onze respectievelijke vennoten zullen voorleggen. Want

simpele infiltratie en desinfectie. Uiteraard verminderen daar-

haven om de nieuwe koelfabriek te bouwen in het NextGen

zij nemen de eindbeslissing.

door de investeringskosten en het budget voor operationeel

District – de voormalige Opel-site die wordt omgebouwd tot

onderhoud aanzienlijk.

circulaire hub in de haven.

Dit nieuwe waterbedrijf zou goed zijn voor 60 procent van
de waterproductie in Vlaanderen. En dat sluit mooi aan bij de

Dit is dan ook een van de belangrijkste lessen die we trokken

Blue Deal van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir. Zij

uit dit project: het is pas vanaf een bepaalde schaalgrootte

staat dan ook volledig achter dit initiatief.

zinvol om lokaal hemelwater te zuiveren voor hergebruik als
drinkwater.

Ondertussen werken water-link en Pidpa al nauw samen. We
bieden elkaar ondersteuning op operationeel vlak en legden

Het hergebruik van hemelwater was de belangrijkste ambitie

zo al de verbindingen tussen beide netten en productiecentra.

van dit project op de Gedempte Zuiderdokken. Dankzij de circuitwateroplossing gaan we dat doel toch bereiken.

najaar van 2022 operationeel zijn.

FUSIE MET PIDPA
Wat zou er gebeuren als twee grote watermaatschappijen de
handen in elkaar zouden slaan? Een vraag die Pidpa en waterlink aan elkaar stelden in 2019. Er volgde een studie naar de
mogelijkheden van een fusie.
Al snel bleek dat dat beide bedrijven elkaar perfect zouden
JAARVERSLAG 2021
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Wat do en we?

Wat do en we?

INVESTEREN IN OPLOSSINGEN WATERSCHAARSTE

INVESTEREN IN DUURZAAM ONDERNEMEN

‘ZEKER VAN WATER’: NIEUW WATERBEKKEN NOORDERPRODUCTIE

MVO-RAPPORT 2021

volgende stap: een voorlopig GRUP (2022-2024). De uitvoeringsfase vindt dan plaats in 2025-2028.

Ons eerste MVO-rapport is een feit. In dit
duurzaamheidsrapport staan de doelen

Dit spaarbekken past binnen het project Groenpool

die we in 2020 vastlegden en de resul-

Antwerpen. Bovendien speelt het een belangrijke rol in de

taten die we in 2021 boekten.

brondiversiteit zodat Vlaanderen zeker is en blijft van water.
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het NextGen District, wil water-link afvalwater van Antwerpse
gezinnen zuiveren tot hoogwater koelwater. Er komt daarom

RING

manier kunnen industriële klanten op de rechter- én linkeroever het circulaire koelwater gebruiken. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

belangrijk dat we nu stappen ondernemen om droogtepe-

MUL
AANPAK

MAAT
PELIJKE ROL

riodes, maar ook wateroverschotten, op te vangen. Met een
bijkomend spaarbekken met een nuttig volume van 4,3 mil-

ZEKER
VAN WATER

d
er a
ge
ga erw
e
eën
We creëren als g jke m
peli
partne
r maatschap

ook een nieuw leidingdistributienetwerk in de haven. Op die

ZEKERHEID

NABIJE
PARTNER

KLANTEN

joen m³ verzekeren we (drink)waterbevoorrading aan onze
huishoudelijke klanten, industriële partners en de haven

e
ar
de

VEILIG
& GEZOND

DUURZAAMHEIDS
STRATEGIE

meest efficiënte manier om snel resultaat
GEBRUIK VAN
CHEMICALIËN

INTERN

BETROKKEN
& VEERKRACHTIG
W
be
tro e werken samen in ams
kke
n en ve rachtige te
erk

be

d

TRAINING
DIVERSITEIT

mee ook het Albertkanaal in samenwerking met de Vlaamse

egie in onze dagelijkse werking. Dit is de

VEILIGHEID

FINANCIËN

te boeken. Want water-link is goed voor
40 procent van de watervoorziening in
Vlaanderen. Dat betekent dat het een

MILIEU EN
KLIMAAT

AANKOOP

grote impact heeft op het maatschappelijke, duurzame verhaal.
Onze strategie is gebouwd op 5 pijlers –

ZAMER

WELZIJN

van Antwerpen. Langs de andere kant beschermen we daar-

We integreren onze duurzaamheidsstrat-

GEZONDHEID

We l
e
gezon vere
n
dv
oo vei
r m lig
en
s

er, lieu
i
at
w nm
e

Met de nieuwe koelwaterfabriek, gebouwd op een perceel in

erheid,
szek st
g
n
m
eri
eko
lev de to
n
e in
en

W
e
ri j h a
fsb nde
l
re
ed en cons
equent en
op
een
duurzame wijze

NIEUWE KOELWATERFABRIEK OP SITE
NEXTGEN DISTRICT

De Maas is onze belangrijkste waterbron. Daarom is het

INNOVATIE

CIRCULAIR
WATER

PRIVACY &
CYBER

de manieren waarop we:
1.
leveringszekerheid inbouwen
2.
veilig en gezond water
produceren
3.
duurzamer werken
4.
onze medewerkers betrekken
5.
een partner zijn voor iedereen
aan wie we water leveren

Waterweg.
In 2021 ging de studie van dit nieuwe spaarbekken nabij de
Noorderproductie van start. Samen met de diverse stakeholders en overheden, toetsten we diverse omgevingsparameters
af. Zodra we groen licht krijgen vanuit de Vlaamse regering
in verband met de ruimtelijke ordening, is het tijd voor de
JAARVERSLAG 2021
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Water-li n k 2021: een overzi cht
14 MAART: 140-JARIG BESTAAN

12 AUGUSTUS: WATER-LINK IN HET VRT-NIEUWS

Op 14 maart 1881 schreef de Antwerp Waterworks Cy Ltd, in de Reyndersstraat
43, onze eerste klant in. Vanaf dan hoefden de Antwerpenaren niet langer
met emmers water te zeulen. Want proper water kwam, via het leidingnet,
tot aan de deur. Dat betekende ook meteen het einde van de cholera-epidemieën in de stad.

Na de overstromingen in Wallonië was de kwaliteit van het ruwe water in
gevaar. Een ploeg van het journaal ging met onze collega’s op pad om controles uit te voeren.

140-jarig bestaan

Wereldwaterdag

vrt-nieuws

22 MAART: WERELDWATERDAG

5 OKTOBER: ONDERTEKENING LOI (LETTER OF
INTENT)

De Vlaming blijft verknocht aan zijn duur flessenwater. Nochtans is
kraantjeswater het perfecte alternatief. Met maar 0,005 euro per liter is het
veel goedkoper dan flessenwater. En, nog belangrijker: het is milieuvriendelijker dan flessenwater en voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.

Met de ondertekening van de intentieverklaring startte een nieuwe fase in
het fusietraject tussen Pipda en water-link. Nu het potentieel van een fusie
in kaart werd gebracht, gaan beide bedrijven aan de slag om een concreet
fusievoorstel uit te werken. In het najaar van 2022 leggen ze de voorstellen
voor aan de Algemene Vergadering van Pidpa en water-link. Want het zijn
de vennoten die beslissen of de fusie er ook echt komt. Pas dan is er effectief
sprake van een fusiebedrijf. Ondertussen verandert er voor de klanten nog
niets.

Toch blijft kraanwater drinken in de taboesfeer zitten. Ook rationeel met
water omgaan, blijkt niet zo evident voor veel mensen. Ondanks de vele
meldingen van waterschaarste in de media. Het was dus tijd om de bevolking nog meer te sensibiliseren. Daarom lanceerden we in 2021 op wereldwaterdag de Waterf**#?-campagne. In samenwerking met AquaFlanders.
Hoeveel bespaar jij?

Ondertekening LOI

7 JULI: AFRONDING PROJECT
DIGITALE WATERMETERS

20 OKTOBER: CERTIFICATIEDAG YOUTHSTART

In 2018 vervingen we de eerste analoge meters door digitale exemplaren.
Op 7 juli 2021 kwam dit grootschalige project ten einde. In totaal plaatsten
we 199.000 digitale meters bij onze klanten. Als watermaatschappij zijn wij
daarbij de voorloper in Vlaanderen.

YouthStart geeft werkloze, laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 30 jaar de
kans om hun ondernemerszin te stimuleren. Tijdens een achtdaags traject
gaan ze op zoek naar hun talent en werken ze een project volledig uit. In
2019 werkte water-link mee aan dit traject. In 2021 namen we het partnership met YouthStart opnieuw op in het kader van ons duurzaamheidsbeleid.
Door sponsoring geven we YouthStart een duwtje in de rug en bouwen we
zo mee aan het team van de toekomst. Op 20 oktober organiseerden we de
certificaatuitreiking bij water-link. Daar presenteerden de jongeren hun project aan een jury en adviesraad waarin enkele water-linkcollega’s zetelden.

Het succesvolle project werpt nu al vruchten af. We krijgen meer inzicht in
piekmomenten en lekverliezen waardoor we ons leidingnet kunnen optimaliseren en non-revenue water verminderen. Ook het terugstroomalarm
bewijst zijn nut. Wanneer water uit de binneninstallatie van de klant terugstroomt naar het net, ontvangen we een melding. Door snel in te grijpen,
voorkomen we zo vervuilingen van het drinkwaternet.

project digitale watermeters

Ondertussen werken we aan een tool die klanten automatisch verwittigt bij
problemen aan hun binneninstallatie. De tool zal beschikbaar zijn in de loop
van 2022. Tot dan volgt water-link de alarmen zelf op.

YouthStart

In februari 2022 stond de teller op 930 terugstroomalarmen en verwittigden
we 6750 klanten van een lekalarm.
JAARVERSLAG 2021
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WAT ER NOG GEBEURDE IN 2021

INDUSS II BIS

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION IN
CFO MAGAZINE

We brachten Induss II bis virtueel in beeld. Dankzij de 360 gradenfoto’s
vanop de grond én uit de lucht, kunt u onze gloednieuwe brakwaterfabriek verkennen vanachter uw bureau. Een unieke ervaring met beelden die
u anders nooit te zien krijgt.

Ons enthousiasme over het Robotic Process Automation (RPA) werd opgepikt door CFO Magazine – onafhankelijke multimediale vaktijdschrift voor
de CFO en zijn sleutelmedewerkers. Ze vroegen ons om mee te werken aan
het artikel ROBOTICS meer dan alleen uit financieel oogpunt bekijken, rond
de succesvolle implementatie van RPA.

Induss II bis

CFO Magazine

SPONSORING VAN DE GLOBAL MERCY

KATHLEEN VAN HOUTTE OVER RPA TIJDENS
DIGICROWD ROUND TABLE

Mercy Ships maakt dankzij ziekenhuisschepen medische en chirurgische
zorg toegankelijk in de armste Afrikaanse landen. Op 12 september meerde
hun grootste schip, de Global Mercy, aan in de haven van Antwerpen.

Nog meer RPA-nieuws. Manager Backoffice Kathleen van Houtte gaf op het
event DigiCrowd Round Table een demo over Robonext, het RPA-systeem bij
water-link. Een organisatie van CodaBox. Ze vertelde er ook waarom waterlink resoluut kiest voor e-invoicing.

Daar bleef het een halfjaar aangemeerd om volledig afgewerkt te worden.
In die periode bood water-link gratis diensten en drinkwater aan. Resultaat:
199 bedden, 6 operatiezalen, een labo, scanners en een groot auditorium
voor opleidingen van lokale hulpverleners. We zijn dan ook enorm trots dat
we deel mochten uitmaken van dit mooie project.

Global Mercy

Op 25 februari 2022 vertrok de Global Mercy richting Afrika om de nodige
medische hulp en opleidingen aan te bieden.

DigiCrowd Round Table

PODCAST HELDER OVER WATER MET
GASTSPREKER SAM VAN NEVEL

CSO ANN VYLDERS AAN HET WOORD IN
ONDERNEMERS

Marjolein Vanoppen is waterwetenschapster aan de Universiteit Gent. Samen
met haar papa heeft ze een podcast: Helder. Daarin geven ze, met de hulp
van een rist experten, onderbouwde antwoorden op vragen over (drink)
water. Onze water-linkcollega Sam Van Nevel – procestechnoloog exploitatie
– was ook te gast en vertelde hoe water-link van oppervlaktewater gezond
en veilig drinkwater maakt.

CSO Ann Vylders vertelde in het Voka-magazine Ondernemers wat goed en
duurzaam werkgeverschap is. “Durf te investeren in duurzame relaties met
je medewerkers”, vertelt ze. “Ik bekijk de mens niet graag als een bundel van
competenties. Mensen zijn hele wezens, met ratio en emoties. Daarmee dien
je in een organisatie bezig te zijn: wat drijft en motiveert hen? Wat geeft hen
voldoening?”

U kunt de podcast beluisteren via www.helderpodcast.be – de vierde aflevering van seizoen twee.

Podcast Helder over water

JAARVERSLAG 2021
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WAT ER NOG GEBEURDE IN 2021

CEO FRANKY COSAERT IN GAZET VAN
ANTWERPEN
CEO Franky Cosaert vertelt in een interview met GvA over hoe water-link
omgaat met de toenemende waterschaarste. Benieuwd naar onze strategie?

KERN CIJ FERS

Gazet van Antwerpen

WATER-LINK BEHAALT ACCREDITATIE VOOR
ANALYSE PFAS
De bevuiling van de Vlaamse gronden met PFOS haalde in 2021 meermaals
het nieuws. Dat deze chemische stof ook terug te vinden is in ons ruw onbehandeld oppervlaktewater, verbaast ons dus niet.
PFOS en PFOA zijn stoffen die behoren tot de per- en polygefluoreerde alkylverbindingen (PFAS). Ondertussen zijn er al meer dan 6700 componenten
bekend. De stoffen worden in minstens 300 toepassingsgebieden gebruikt.
Denk aan make-up, brandblusschuim, kleurstoffen … Op die manier belanden de vervuilende stoffen in ons grond- en oppervlaktewater.

Accreditatie voor analyse PFAS

Helaas zijn de stoffen moeilijk te verwijderen met de klassieke methodes,
enkel met actieve kool-filtratie (AKF). Het is dus van groot belang dat we
de aanwezigheid van PFAS in de ruwwaterbron goed in het oog houden.
Daarom verplicht de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn drinkwaterbedrijven om metingen te doen naar deze stoffen. Water-link volgt extra goed zijn
AKF-procesunits op in dat kader.
Ons labo nam de PFAS-stoffen dan ook op in het kwaliteitssysteem. Op die
manier garanderen we de kwaliteit van de metingen. Dit kwaliteitssysteem is
opgebouwd aan de hand van de internationale norm voor test- en kalibratielabo’s, ISO 17025. In september volgde dan een externe audit door Belac,
de nationale accrediteringsinstantie. Die keurde onze meetmethode goed,
waardoor het nu deel uitmaakt van de accrediteringsscope van ons labo.
Daarnaast vroegen, en kregen we, de toestemming van het Vlaamse Gewest
om deze stoffen te bepalen. Daardoor is het labo van water-link een van de
enige Vlaamse labo’s die deze analyse mag uitvoeren.
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Co ntact
Algemene informatie
Water-link
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025

Hoofdkantoor
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Voor al uw vragen
Vind het antwoord online
Of bel: 078 35 35 09
(op werkdagen doorlopend open van 8 tot 16 uur)

Voor dringende interventies
Bel 03 244 05 44 (permanent bereikbaar)

