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Voorwoord van de voorzitter
Ook het voorbije jaar wist AWW

Efficiëntie

op een voortreffelijke manier in

De in 2011 gerealiseerde uitvoering van het
strategisch toekomstplan werd bovendien geflankeerd
door een permanent beleid van performantie- en
efficiëntieverbeteringen. Het is de vaste overtuiging van
AWW dat we ondanks de mooie resultaten onze sterktes
nóg verder kunnen ontwikkelen. Het is ook onze opdracht
daarbij dagelijks voeling met de toekomst te houden.

te spelen op de uitdagingen en de
ontwikkelingen in de watersector.
AWW bewijst hierdoor dat het – rekening houdend met
al zijn stakeholders – in staat is tot een strategische,
doelmatige én doeltreffende bedrijfsvoering. Uiteraard
werd goed huisvaderschap op het vlak van economie,
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid
daarbij nooit uit het oog verloren.
In 2011 werd het strategisch toekomstplan dan ook
onverkort verder uitgevoerd.
Het industriewaterbedrijf Induss heeft zich met succes
op de markt gepositioneerd door op minder dan één
jaar tijd een volledig nieuwe waterfabriek te bouwen.
Deze fabriek produceert en levert hoogwaardig
gedemineraliseerd water voor en aan grote bedrijven
die in het Antwerpse havengebied gesitueerd zijn en die
actief zijn in de chemie en petrochemie. Hiermee heeft
Induss meteen een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verankering van deze belangrijke economische activiteit
voor Vlaanderen in het algemeen en Antwerpen in
het bijzonder.
In het kader van de structurele samenwerking van
AWW en TMVW binnen water-link werd gefocust op
het realiseren van substantiële synergieën inzake
materialen, aankopen en gedeelde diensten. Dit leidde
tot duidelijke meeropbrengsten. Daarnaast was het
verder optimaliseren van het Aquaductproject een
belangrijk agendapunt, waardoor vanaf 2018 meer dan
20 miljoen m³ extra water kan worden geleverd. In eerste
instantie aan onze water-link partner TMVW, maar in de
toekomst ook aan andere waterbedrijven.
Inzake de door de vennoten toevertrouwde
saneringsopdrachten heeft rio-link Antwerpen een
verdere doorstart genomen in de realisatie van haar
investerings- en exploitatieprogramma’s.
Vanzelfsprekend was het voortdurend behartigen van
de maatschappelijke opdracht van AWW tot het dagelijks
leveren van drinkwater dat voldoet aan de geldende
kwaliteitsvereisten tegen een redelijke prijs ook in 2011
de hoofdbekommernis van het bedrijf.
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Efficiëntie wordt daarom meer dan ooit het kernwoord.
Efficiënter werken is beter presteren. Het leidt naar meer
productiviteit, meer winstgevendheid én een betere
service. In 2011 deed AWW dan ook grote inspanningen
om de efficiëntie naar een nog hoger niveau te tillen.
Ik kan het uit enthousiasme en respect voor al onze
stakeholders niet nalaten dit efficiëntiestreven binnen
dit voorwoord zeer concreet te maken en alvast vooruit
te blikken naar 2012.
Begin januari 2012 zetten we namelijk een eerste stap
in de verdere digitalisering van onze waterdistributie.
Onze werkploegen hebben definitief komaf gemaakt
met papieren opdrachten en schakelden over op
mobiele computers. In de loop van 2012 zal dit project
steeds verder worden uitgediept, waardoor we enorme
stappen in efficiëntie kunnen en zullen realiseren. Een
betere communicatie met de klant, de inkrimping van
administratieve taken, het nog efficiënter aansturen van
onze buitenmedewerkers en een snellere communicatie
met hen, een verhoging van de datakwaliteit en
informatiedoorstroming zal het resultaat zijn.
Maar terug naar 2011, het jaar waarop we thans verder
bouwen. De inzet en betrokkenheid van alle medewerkers
resulteerde ondanks de moeilijke economische context
in een globale omzet van 173.240.320 euro en een
resultaat van 23.404.548 euro.
Deze eindbalans voor 2011 maakt het mogelijk de
aandeelhouders te vergoeden, het personeel te laten
delen in het resultaat en middelen te reserveren voor
belangrijke en strategische investeringen die de
toekomst van het bedrijf verder zullen veiligstellen.

Luc Bungeneers
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Kerncijfers
Kerncijfers

2011

2010

Aantal inwoners van het bediende gebied

634 121

596 259

Aantal drinkwaterklanten

175 644

167 226

Aantal klanten watersanering

223 823

223 218

Aantal nieuwe rioolaansluitingen

486

427

Aantal nieuwe drinkwateraansluitingen

943

538

Aantal gesaneerde loden aansluitingen

3012

3 801

Tarief per m ³ kleinverbruik

1,4052

1,4052

Totaal geproduceerd volume in m3

138 186 150

142 113 609

Gemiddeld dagvolume in m3

373 640

401 383

Hoogste dagvolume in m3

428 943

495 125

Gefactureerde leveringen residentieel

33 266 956

33 622 073

Gefactureerde leveringen industrie

57 243 950

66 781 993

(Pidpa, VMW, TMVW, Evides)

44 633 075

42 772 825

Totaal gefactureerd volume

135 143 980

143 176 891

Lengte leidingennet in km

2 450

2 444

Aantal medewerkers

472

480

Aantal aanwervingen

14

28

Klanten

Waterleveringen

Gefactureerde leveringen
andere waterbedrijven

Personeel
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Verslag van de revisor
Verslag van de commissaris
aan de algemene vergadering
der aandeelhouders van de OV
Antwerpse Waterwerken over de
jaarrekening over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2011.
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen,
brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat
van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het
getrouw beeld van de jaarrekning evenals de vereiste
bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de jaarrekening
zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011,
opgesteld op basis van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een
balanstotaal van EUR 319.169.850,91 en waarvan
de resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van EUR 23.404.547,52.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze
jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de
in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materiaal belang bevat, als gevolg van
fraude of van het maken van fouten.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben
wij rekening gehouden met de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de vennootschap,
alsook met haar procedures van interne controle.
Wij hebben van de verantwoordelijken en van het
bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze
controles vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen
opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid
van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen
gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling
van de jaarrekening als geheeld beoordeeld. Wij zijn van
mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis
vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten
op 31 december 2011 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
vennootschap, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
opzetten, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen
van de getrouwe weergave van de jaarrekening die
geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg
van fraude of van het maken van fouten, bevat; het
kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels;
en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn.
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Bijkomende vermeldingen
en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook
het naleven door de vennootschap van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten, vallen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de
volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te
nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze
verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
• De herberekening van de pensioenverplichtingen, in
het kader van de oprichting van een onafhankelijk
pensioenfonds in het jaar 2011, resulteerden in
belangrijke bijkomende te voorziene bedragen.
De opdrachthoudende vereniging Antwerpse
Waterwerken zal het bestaande tekort, conform de
voorschriften van FSMA afbouwen over een periode
die eindigt in 2030. De niet voorziene verplichting
wordt gedetailleerd in de toelichting.
• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste
inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij
kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving
van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd,
alsook van haar positie, haar onvoorzienbare evolutie
of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten
op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen
evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens
geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de
informatie waarover wij beschikken in het kader van
ons mandaat.
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt
belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig
de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.
• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen
mede te delen die in overtreding met de statuten of
het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of
genomen. De verwerking van het resultaat die aan
de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Antwerpen, 24 april 2012
PKF Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Paul De Weerdt
Bedrijfsrevisor
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Visie
Langetermijnvisie:
leveringen uitbreiden via
Aquaduct
Vooruitdenken is de toekomst veilig stellen. In
verschillende ‘vooruitdenk-projecten’ werkt AWW aan zijn
capaciteit om op lange termijn meer water te produceren
en te leveren. Aquaduct is zo’n project waarbij vooruit
wordt gedacht.

Aquaduct
AWW, TMVW en VMW (Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening) lanceerden einde 2010 het project
Aquaduct om de watervoorziening in Vlaanderen samen
verder uit te bouwen. Aanleiding is de beëindiging in
2019 van de waterleveringen aan TMVW vanuit Brussel.
Het project wordt onder de naam Aquaduct 2 verder
uitgewerkt, wat moet resulteren in bijkomende
waterleveringen. Daarom wordt er de komende jaren in
Vlaanderen een ring van toevoerleidingen gerealiseerd,
voorzien van de nodige reservoirs en pompstations. Op
deze infrastructuur zullen de productiecentra in Walem
(Rumst) en Kluizen water leveren.
De realisatie van de verschillende onderdelen van dit
project (geraamd op een investering van 170 miljoen
euro) is in volle voorbereiding. Zo werd de vergunning
voor de belangrijke leiding Walem-Tisselt verkregen en
is de grondverwerving en het ontwerp ervan lopende.
Dit geldt ook voor de leidingen Asse-Opwijk, DrogenbosBeersel en Kluizen-Merendree.
“+ plan Aquaduct netwerk in Vlaanderen”
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Onze sterkten

Capaciteit
Aanpak Walem in 2 fases
In het kader van het Aquaductproject zal de klassieke lijn
zuiderproductie volledig worden vernieuwd.
In een eerste fase zal vanaf september 2012
gestart worden met de bouw van een nieuw
pompstation in Walem. Na de realisatie van de nodige
verbindingsleidingen moet dit pompstation toelaten het
debiet vanuit Walem richting TMVW op te voeren tot een
piekcapaciteit van 165.000 m³ per dag. Hiertoe zullen
zes nieuwe pompen in het pompstation geïnstalleerd
worden. Het geheel moet bedrijfsklaar zijn tegen
september 2013.
In een tweede fase zal een nieuwe productie-eenheid
met een capaciteit van 150.000 m³ per dag in Walem
opgetrokken worden. Deze zal de bestaande klassieke
lijn vervangen. Door de nieuwe fabriek flotatie, dubbellaagsfiltratie, actieve koolfiltratie gevolgd door UVdesinfectie, zal AWW over voldoende productiecapaciteit
beschikken om haar partners met water van de hoogste
kwaliteit te bevoorraden.
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Oppervlaktewater:
de Maas als bron
Betrouwbare ruwwaterbron
met spaarbekkens
Voor de productie van zijn drinkwater maakt AWW
gebruik van oppervlaktewater afkomstig van de Maas en
bijrivieren.
Dit Maaswater wordt via het Albertkanaal en het
Netekanaal naar de productiecentra Noord (Oelegem)
en Zuid (Notmeir-Walem) aangevoerd voor de verdere
behandeling tot drinkwater.
Door gebruik te maken van dit rivierwater en samen
met de beschikbare reserves in de verschillende
spaarbekkens (Broechem, Lier-Duffel, Eekhoven)
beschikt AWW over een betrouwbare ruwwaterbron en
kunnen eventuele droge periodes of calamiteiten steeds
opgevangen worden.
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UV-behandeling

Labo

Uitbreiding van de UV-installatie

Permanente analyse

Als bijkomende bescherming van het drinkwater heeft
AWW beslist zijn productielijnen met UV-desinfectie
uit te breiden. Deze behandeling biedt een bijkomende
veiligheid bij de eventuele aanwezigheid van microorganismen in het water.

Veilig drinkwater produceren betekent dat niet alleen het
beginproduct (Maaswater) over een goede basiskwaliteit
moet beschikken, maar dat het daarnaast ook de juiste
behandelingen ondergaat. Beide zaken worden dan ook
permanent gecontroleerd. Het laboratorium analyseert
drink- en oppervlaktewater op een groot aantal (meer
dan 300!) parameters en voert deze controles uit onder
de strengste kwaliteitseisen, waaronder accreditatie
en erkenning.

Momenteel is de UV-installatie reeds in bedrijf op
de snelle lijnen Noord en Zuid. Tegen eind 2012 zal
ook de klassieke lijn Noord met UV uitgerust zijn.
Hierdoor is dan de volledige drinkwaterproductie in
het productiecentrum in Oelegem van UV-desinfectie
voorzien.

Aankoop LC-HR Mass Spectrometer
Meer en meer echter worden nieuwe stoffen in het
oppervlaktewater aangetroffen, waaronder pesticiden,
geneesmiddelen of hormoonverstorende stoffen. Om het
hoogtechnologische labo naar een nog hoger niveau te
tillen, en ook deze nieuwe dreigingen in kaart te brengen
en waar nodig in te grijpen, werd daarom beslist om een
nieuw en uniek toestel aan te kopen. Het gaat om een
zogenaamde Liquid Chromatograph-High Resolution
Mass Spectrometer (LC-HR MS).
Deze spectrometer moet AWW toelaten om in combinatie
met de reeds bestaande apparatuur een ‘early warning’
systeem op te zetten. Dit systeem moet ons alarmeren
indien er een nieuwe lozing op het Albertkanaal is
opgetreden. Bovendien kan AWW met een dergelijk
systeem tevens de bronnen van verontreinigingen
gaan opsporen. Hiermee helpt AWW ook de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), zodat we kunnen blijven
zorgen voor veilig drinkwater.
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Human resources
Productiviteit loont
Het gaat goed met AWW en daar kan iedere
medewerker mee van genieten. In 2011 werd er een
productiviteitspremie ingevoerd, een premie die jaarlijks
gekoppeld wordt aan het behalen van vijf specifieke
doelstellingen.
De belangrijkste reden voor de invoering van deze premie
is dat het gezamenlijk streven naar een verhoogde
performantie van de organisatie bijdraagt aan de
cultuurwijziging die de jongste jaren al werd ingezet.
AWW verkeert immers niet langer in een comfortabele
monopoliepositie en dit heeft een aantal consequenties.
Het samen streven naar verbeterde prestaties, waardoor
voor iedereen een mooie financiële extra binnen het
bereik ligt, kan hieraan verhelpen.
Belangrijk is dat de doelstellingen uitdagend genoeg zijn
en tegelijk ook realistisch en haalbaar.
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De doelstellingen die werden geformuleerd waren in zeer
specifieke termen een verhoging van de productiviteit
van de distributie, een verhoging van de productiviteit
van de productie, het realiseren van nieuwe contracten
voor bijkomende leveringen, een vermindering van
het aantal arbeidsongevallen en een daling van het
absenteïsme.
De basisvoorwaarde, dat AWW voldoende winst behaalt,
werd met glans behaald. Daardoor kon het maximale
budget voor de productiviteitspremie worden vrij
gemaakt. Op absenteïsme na (waarvan de doelstelling
gedeeltelijk werd gerealiseerd) werden liefst vier van de
vijf doelstellingen gehaald.
Dit resulteerde in een geslaagde start van deze nieuwe
stimulans in het werken naar een steeds sterkere
organisatie.
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Ervaring & know how
Vakmanschap inzake
beheer en interventie

Incident Suikerrui in
recordtijd opgelost

De rijke geschiedenis van AWW heeft voor een grote
leercurve gezorgd. 130 jaar ervaring met waterwerken
resulteert dan ook in een knowhow die zijn gelijke niet
kent. Tegelijk beseffen we dat in een bedrijf met een
lange traditie ook het risico ontstaat dat de dingen
gebeuren ‘omdat ze zo altijd werden opgelost’. Daarom
werd eerder al een audit uitgevoerd om onze methodes
kritisch tegen het licht te houden en waar nodig bij te
sturen.

Een concreet voorbeeld kan de knowhow van AWW
het best illustreren. Op zondag 20 november 2011 om
15.17 uur komt in de centrale dispatching te Notmeir
(Duffel) de melding binnen van een buisbreuk aan de
Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van de Suikerrui.
De aanvoerleiding DN600 is er gebarsten, waardoor er
massaal veel water naar boven komt.
De interventie van de AWW-fonteiniers is bijzonder snel
en voorkomt erger: om 15.40 uur is de leiding volledig
afgesloten. Een hersteltijd van minstens 4 dagen wordt in
het vooruitzicht gesteld.
Omdat de nakende kerstmarkt anders in het gedrang
komt, stelt AWW alles in het werk om de hersteltijd in te
korten. Dankzij de combinatie van ervaring, knowhow
en de inzet van een ploeg van zo’n 7 mensen die bijna
dag en nacht doorwerkt, kan AWW dinsdagavond al het
kruispunt vrijgeven voor wegherstel.
Felicitaties vanuit het kabinet van de burgemeester
krijgt AWW er bovenop: een van de belangrijkste
evenementen van de Stad Antwerpen is gevrijwaard.

Samenwerking
Centrale dispatching voor
water-link
De uitwerking van een centrale dispatching is een van
de mooie synergieprojecten in de verdere uitbouw van
water-link, de vennootschap die AWW samen met TMVW
oprichtte om de reeds intense samenwerking nog meer
gestalte te geven. Dit gebeurde dan ook verder in 2011.
Thans beheert AWW daarom 24 uur op 24 zowel de
sturing van het volledige TMVW-net als die van het eigen
AWW-distributienet vanuit de centrale controlekamer in
Notmeir. De volledige productie Notmeir-Walem wordt
reeds lang van hieruit gestuurd en nu worden van hieruit
eveneens de Induss-fabrieken beheerd.

Aankoopcentrale water-link
In 2011 werd een centrale opdrachtencentrale water-link
opgericht om aankopen te verzorgen voor AWW en TMVW
(daar waar er synergie-effecten mogelijk zijn), water-link,
rio-link en Induss. AWW treedt hierbij op als piloot in het
water-link aankoopgebeuren.
Daarenboven werd er een nieuwe bestelprocedure
ontwikkeld, waarin alle aankopen ‘water-link aankopen’
worden en het goedkeuringsproces via het management
en de Raad van Bestuur van water-link verloopt. De
rapportering aan de bestuursorganen van AWW blijft wel
gerespecteerd.
Dankzij deze methode werden in 2011 al heel wat
synergievoordelen inzake aankopen gerealiseerd. Het
bedrag van de besparingen bedroeg hierdoor voor 2011
al ruim 900.000 euro.
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Induss
1 jaar later: een bedrijf
in volle beweging

Induss II:
uitbreiding cluster

In 2010 werd Induss opgericht als dochterbedrijf van
water-link, met als opdracht een gerichte, duurzame
en economisch verantwoorde invulling te geven aan
de vraagstukken van de industrie met betrekking tot
de waterhuishouding. Sinds die start heeft Induss
ondertussen een running waterfabriek en levert het
niet alleen gedemineraliseerd water (demi-water)
maar ook stoom.

De Induss II cluster in Gent werd midden juli 2011
uitgebreid met een nieuwe klant, Air Products.
Induss investeerde ook in nieuwe membranen om de
performantie van de productiesite te verhogen.

Opening Induss I:
bij de grootste demiwaterfabrieken in Europa
Concreet werd in de loop van oktober 2010 de start
gegeven voor de bouw van de demi-waterfabriek
Induss I aan de Scheldelaan in het Antwerpse
havengebied. Induss I legt zich toe op de productie van
gedemineraliseerd water en levert dit aan de omliggende
(petro)chemische bedrijven. Wat een onmogelijke
opdracht leek, werd in minder dan 1 jaar volbracht: op
1 april 2011 werd het distributienetwerk officieel in
bedrijf genomen, op 1 augustus was Induss I volledig
operationeel om op 22 september officieel in bedrijf
te worden gesteld door Vlaams minister-president Kris
Peeters.
Induss I is één van de grootste demi-waterfabrieken in
Europa. Het is duidelijk dat AWW - water-link hiermee
nu over een uitstekend visitekaartje beschikt om zijn
expertise ook elders in de wereld te gaan aanbieden.

Induss III:
stoom en demi-water unit
De groei van Induss in eigen land kende alleszins een
voorspoedig begin. Zo is Induss III een op maat gemaakte
oplossing voor de Gentse vestiging van de multinational
Solutia en een naburig bedrijf.
Praktisch omhelst Induss III de bouw op maat van twee
semimobiele installaties: één voor stoom en één voor
gedemineraliseerd water op een naburige locatie.
Een totaalpakket volgens het principe DBFO (design,
build, finance & operate). Met deze formule van ‘Design,
build, finance & operate’ staat Induss in voor het
ontwerp, de bouw en de financiering van het project
Induss III, alsook voor het onderhoud. Alle installaties in redundante uitvoering – werden opgebouwd
in containers.

De facts & figures van Induss III illustreren de sterke
return on investment die Induss mag verwachten:
• Levering van 2 kwaliteiten demi-water (aanmaak door
membraantechnologie) en stoom aan 16 bar (aanmaak
door generatoren)
• Levering aan 2 industriële klanten met volgende
volumes:
-- 125.000 m³/ jaar demi-water < 20 µS/cm
-- 15.000 m³/jaar demi-water < 0,2 µS/cm
-- 52.000 ton/jaar stoom

Induss San
Vooral bij ingaande waterstromen speelt Induss een
rol, maar hierin komt stilaan verandering. Tijdens de
bedrijfsprocessen geraakt het water vervuild en daarom
is er ook waterzuivering nodig. In een latere fase kan
Induss dat water bovendien hergebruiken. Ook in die
processen wil Induss een rol spelen met het project
Induss San, een samenwerkingsverband van Induss
en Purazur.

Mobiele oplossingen
Het concept om complete waterbehandelingsinstallaties
in containers te bouwen wordt door Induss meer en
meer voorgesteld aan haar internationale klanten voor
locaties waar er weinig plaats is of waar de opbouw van
een vaste installatie moeilijk is. De opgedane ervaring
is uitgegroeid tot een referentie: naast het gebruik
van containers voor Induss III werden er al mobiele
installaties ingezet bij de start van het Induss-netwerk
aan de Scheldelaan.
Op deze manier beschikt Induss over een fraaie
propositie waarmee het bij klanten ter plaatse
gedemineraliseerd water van hoge kwaliteit kan maken.
Andere voordelen zijn dat de mobiele installaties
waarover Induss sinds februari 2011 beschikt
bijkomende capaciteit en veiligheid kunnen leveren ten
opzichte van vaste installaties. Eenvoudig is het procédé
ook: door de installatie in containers te monteren,
moeten bij de klant enkel nog de nodige aansluitingen
gemaakt worden.
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Rio-link
Structuur
2011 was het jaar waarin rio-link (door water-link
opgericht als doelbedrijf voor het rioolbeheer) verder
vorm kreeg en bij de gemeenten geïntroduceerd werd.
In maart trad Aquafin toe tot rio-link door de verwerving
van 1/3de van de aandelen. De overige aandelen bleven
in handen van water-link. Op die manier kon de bestaande
samenwerking tussen AWW en Aquafin (onder de naam
RI-ANT) verder gevaloriseerd worden binnen rio-link.
Operationeel werkt rio-link met twee business units,
waarbij de business unit Antwerpen instaat voor het
rioolbeheer van de saneringsvennoten van AWW en de
business unit Gent instaat voor het rioolbeheer van de
saneringsvennoten van TMVW.
Dankzij deze structuur kan rio-link enerzijds ten volle de
bestaande afspraken met de gemeenten respecteren
en anderzijds kan door samenwerking op niveau van het
management knowhow en ervaring tussen de partners
uitgewisseld worden.

Introductie bij de
saneringsvennoten
In het najaar werd rio-link geïntroduceerd bij de
saneringsvennoten (de vroegere RI-ANT gemeenten) van
AWW en werd gestart met een communicatie naar de
burgers via de gemeentelijke infobladen.
Behoudens enkele optimalisaties en in de operationele
activiteiten op het terrein, blijft de dienstverlening
ongewijzigd.

Geleidelijk duikt rio-link ook vaker in het straatbeeld op.
Naast de dienstvoertuigen, voorzien van het logo van
rio-link, zullen binnenkort bij investeringsprojecten ook
werfborden van rio-link in het straatbeeld opduiken.

Resultaten 2011
Op het operationele vlak was 2011 eveneens
een zeer actief jaar voor rio-link. Nooit eerder
werden zoveel herstellingen aan aansluitingen en
rioleringsinfrastructuur uitgevoerd. Uiteraard was de
strenge winter van vorig jaar hieraan niet vreemd.
Het aantal investeringenprojecten bereikte ook een
piek. Eind 2011 waren 78 investeringsprojecten in
uitvoering en 24 projecten in aanbestedingsfase. Omdat
de werken van rio-link maximaal afgestemd worden op de
gemeentelijke plannen voor wegwerkzaamheden, hangt
dit ten dele samen met de traditionele investeringspiek
op het einde van de gemeentelijke legislaturen.
Daarnaast steeg ook het aantal projecten dat door
rio-link geïnitieerd werd vanuit het structureel
vernieuwingsprogramma of waarbij nog ontbrekende
rioleringsstrengen aangelegd worden.
Rio-link behoudt immers onveranderd de focus op
een duidelijke visie op het vlak van de uitbouw en het
onderhoud van de gemeentelijke rioleringsstelsels.
Daardoor is voor de meeste gemeenten ondertussen
niet enkel een rioleringsdatabank opgebouwd, maar
zijn ook een hydraulisch model (dat de werking van het
bestaande stelsel simuleert en aangeeft hoe knelpunten
moeten worden weggewerkt) en een structurele studie
beschikbaar.
Op basis van deze studies worden de toekomstige
investeringsprojecten gedefinieerd en het
onderhoudsprogramma aangestuurd. Recente
voorbeelden van grote verzakkingen ten gevolge van
versleten riolen haalden volop de nationale pers en geven
eens te meer aan hoe belangrijk het is om ook in het
bestaande stelsel voldoende te blijven investeren.
De uitdaging om ook in de toekomst de beschikbare
middelen verder te maximaliseren en zo efficiënt
mogelijk te besteden wordt hiermee steeds duidelijker.
Het is in ieders belang om het onzichtbare ondergrondse
patrimonium in een zo goed mogelijke staat te houden.
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AWW in de wereld
Protos

Andere acties

De werking van PROTOS houdt zich bij uitstek bezig met
het belang van water in ontwikkelingslanden.

Geëngageerde initiatieven kunnen echter ook van
medewerkers vertrekken en dat gebeurde dan ook
met de volle steun van AWW. Zo zette een team van
vrijwilligers diverse acties op voor Music for Life en
door de verhuis van het hoofdkantoor konden er ook
verschillende oude meubelen en materialen verkocht
worden voor het goede doel. Ook de acties van Kom op
tegen Kanker werden ondersteund.

In 2011 werd de samenwerking tussen Protos en AWW
nog opgedreven.
Al sinds 2008 ondersteunt AWW een PROTOSprogramma in twee gemeenten van de hoofdstad
Bamako van Mali. Sinds 2010 kadert dit engagement
binnen een ruimere samenwerking met ook de
VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) en de Vlaamse
Overheid (binnen het Vlaams Partnerschap Water
voor Ontwikkeling). Hetzelfde jaar werden in de wijken
Kalabambougou en Sibiribougou twee autonome kleine
drinkwatersystemen gebouwd die voor 4.800 bewoners
toegang tot gezond drinkwater verschaffen. Er wordt
zuiver grondwater opgepompt met door zonne-energie
aangedreven pompen en een watertoren bestaande uit
2 opslagtanks zorgt ervoor dat er voldoende druk en
debiet is aan de verschillende publieke watertappunten
in deze volkswijken.
In 2011 werd verder gewerkt aan de structurering van
de plaatselijke drinkwatercomités die instaan voor het
beheer en het onderhoud aan de systemen. PROTOS wil
immers terecht dat ook de gemeenten waarmee wordt
samengewerkt hierin hun medeverantwoordelijkheid
opnemen.
Daarom werden in 2011 haalbaarheids-, sociale en
technische studies opgestart, zodat in de helft van 2012
de bouw van een nieuw drinkwatersysteem opgestart
kan worden en de bestaande systemen uitgebreid
kunnen worden. Ook werd en wordt er geïnvesteerd in
mini-rioolsystemen voor afvalwatercollectie.
AWW verheugt zich over deze integrale aanpak waarbij
ook de plaatselijke overheden een duidelijke taak
toebedeeld krijgen en waardoor een duidelijke visie kan
ontwikkeld worden; deze investeringen passen dan ook
in de gemeentelijke ontwikkelingsplannen voor water en
sanitatie in de periode 2011-2014.
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Over AWW
Wie zijn wij?

Wat doen wij?

AWW – in 1881 opgericht onder de naam
‘Antwerp Waterworks’ – vierde in 2011 zijn 130ste
verjaardag. Tegelijk is AWW dynamischer dan ooit:
AWW heeft scherp naar opportuniteiten gekeken
en zijn activiteiten gediversifieerd.

In 2011 produceerde en leverde AWW circa 135 miljoen
kubieke meter (m³) water, dit is het equivalent van 135
miljard liter. Daarvan ging 57 miljoen m³ naar de industrie,
45 miljoen m³ naar andere Vlaamse en Nederlandse
drinkwaterbedrijven en 33 miljoen m³ naar de inwoners
van de Antwerpse regio.

Zo is AWW intussen ook actief voor de levering van
drinkwater aan andere waterbedrijven waaronder Pidpa
(Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij
der Provincie Antwerpen), VMW (Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening), TMVW (Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) en
het Nederlandse Evides.

In de industriële context biedt AWW ook internationaal
haar ‘water-expertise’ aan. Via Induss komt AWW
tegemoet aan de vraag van de industrie om hun
watercyclus professioneel, duurzaam en economisch
verantwoord te beheren.

Daarnaast wordt de hypercompetitieve markt voor
de levering van waterdiensten ‘op maat’ aan grote
industriële klanten succesvol bediend.

Via rio-link beheert AWW samen met Aquafin en TMVW
het rioleringsnet in de steden Antwerpen en Mortsel en
in de gemeenten Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove,
Hemiksem, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Kontich,
Kalmthout en Ranst.

AWW blijft uiteraard nog steeds het waterbedrijf dat
zowel de 600.000 inwoners van groot-Antwerpen en
randgemeenten als het industriegebied aan de haven van
Antwerpen van water voorziet.
AWW is zo uitgegroeid tot één van de grootste
waterproducenten van de Benelux.
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Waar is AWW actief?

Waterlevering (AWW)
Rioolbeheer (RI-ANT)
Combinatie waterlevering/rioolbeheer (AWW & RI-ANT)
Industrie-waterdiensten (Havengebied)

Kalmthout

ANTW _ 2040
Kapellen

Doel
Brasschaat

Kieldrecht
Ekeren
ANTW _ 2030
Kallo

Schoten

Verrebroek

Merksem

Zwijndrecht

ANTW _ 2060

ANTW _ 2050

ANTW _ 2000

Melsele

Burcht
Hoboken

Oelegem

Deurne
Borgerhout

ANTW _ 2018

ANTW _ 2020

Ranst

Berchem

Broechem
Hoboken

Vremde

Mortsel
Wilrijk

Boechout

Emblem

Edegem
Hove

Hemiksem
Aartselaar

Kontich

Waarloos
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Organisatie Structuur
Ondeo
Industrial Solutions

AWW

50%

50%

TMVW

49,9%

BIWS

49,9%

water-link

naamloze vennootschap

100%

Induss

67%

naamloze vennootschap

Water-link vormt het structureel samenwerkingsverband
tussen AWW en TMVW met het doel de uitvoering van het
integraal waterbeheer van AWW en TMVW zo doelmatig
en doeltreffend mogelijk te organiseren:
• In een eerste fase zullen synergieën en
schaalvoordelen waar mogelijk benut worden en
“shared services” opgezet worden en zullen in het
kader van Aquaduct de gezamenlijke productie- en
transportfaciliteiten optimaal op elkaar afgestemd en
ingezet worden
• In een tweede fase zal water-link fungeren als
koepelstructuur en shared servicecenter voor de
entiteiten van de groep.

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid

33%

AQF

rio-link

naamloze vennootschap

Ons mission
statement
AWW is een integraal waterbedrijf dat wil groeien door
totaaloplossingen aan te bieden voor de levering en
behandeling van water. Daarbij wil AWW duurzaam
ondernemen met respect voor het evenwicht tussen
economische en maatschappelijke belangen.

Induss is de commerciële dochter van water-link, die
in de competitieve industriewatermarkt, het volledige
waterbeheer van de industrieklanten verzorgt.
• Daartoe heeft induss al waterproductieplanten in de
Antwerpse en Gentse havengebieden gebouwd.
Rio-link is de saneringsdochter van water-link, die
ter uitvoering van de saneringsverplichtingen van
AWW en TMVW de operationele investerings- en
exploitatieactiviteiten ter harte neemt en dit in
partnership met Aquafin.
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Strategische prioriteiten
= concrete acties
Een strategie moet ook stap voor stap tactisch worden
uitgevoerd met concrete acties.
Daarom werd binnen onze missie de focus op vier
strategische prioriteiten gelegd:
1. Samenwerken met andere waterbedrijven
(water-link):
-- schaalvergroting realiseren voor ondersteunende
diensten
-- standaardisatie van materialen en
gemeenschappelijke opdrachtencentrale voor
aankopen
-- samenwerking voor uitbouw IT-oplossingen
-- harmonisatie klantenprocessen (prijsstructuur,
facturatie, printstraat).
2. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen:
• rioleringen uitbouwen (rio-link)
-- productiviteit eigen ploegen verhogen
-- beschikbare middelen gebruiken om te investeren
-- dienstverlening verder uniformiseren
• industriële diensten uitbouwen (Induss)
-- investeren in bedrijfszekerheid/continuïteit bij AWW
-- Induss I optimaliseren en verder uitbouwen
-- concept Induss San verder uitwerken
-- nieuwe projecten ontwikkelen op lokaal en
internationaal vlak.
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3. De leveringen van water uitbreiden:
Aquaduct:
• start bouw nieuw pompstation in het
productiecentrum Zuid (Walem) in 2012
• nieuwe productielijn in het productiecentrum Zuid
(Walem) (start in 2014)
• ondersteuning bij vergunningen, grondverwerving en
aanleg van leidingen
• extra leveringen op korte termijn mogelijk maken.
Evides/Nederland:
Mogelijkheden extra leveringen aan Zeeland.
VMW:
Mogelijkheden extra leveringen aan VMW in Vlaams
Brabant en Oost-Vlaanderen.
4. Onze efficiëntie verhogen:
• verkoopkosten doen dalen
-- vlottere inningen (ondersteuning WSI-software)
-- oproepen naar het klantencontactcenter De
Stroomlijn reduceren
-- meer digitaal werken en minder op papier
• productiviteit buitendienst verhogen
-- werkvoorbereiding en planning optimaliseren
-- optimalisering werkafspraken
-- introductie van mobiele toepassingen (MOKA)
• productiviteit productie verhogen
-- optimalisering onderhoudsplanning
-- reservatie van materialen mogelijk maken.
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Contact Informatie
AWW
Reg. 02/06/03
Burg. Ven. A65
Ondernemingsnummer: 0204.923.881
Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging
Productie van drinkwater: gecertificeerd
volgens ISO 9000
Labo: erkend en geaccrediteerd volgens EN 17025
Hoofdkantoor
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
fax 03 244 05 99
info.antwerpen@water-link.be
www.water-link.be
Voor al uw vragen
Klantencontactcenter: tel. 078 35 35 09
klant.aww@water-link.be
Op werkdagen van 8 tot 20 uur
en op zaterdag van 9 tot 13 uur
Voor dringende interventies
Permanentie: tel. 03 244 05 44
24 uur op 24, 7 dagen op 7
Rio-link
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
tel. 078 35 35 09
klant.aww@rio-link.be
www.rio-link.be
Induss
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
tel. 03 609 01 60
www.induss.eu
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