
Hoe scheidt u afval- en regenwater? Hoe helpt een waterbalans u inzicht te 

krijgen in de totale waterfactuur? Wilt u graag uw waterfactuur zien dalen 

of energie besparen? Tauw adviseert op maat over deze onderwerpen .   

Tauw België nv

De overheid heeft richtlijnen opgesteld 
om schoon regenwater te hergebruiken 
of te infiltreren in de bodem in plaats 
van het via het riool af te voeren. Door 
regenwater af te koppelen ontstaat een 
gescheiden stelsel. 

Deze richtlijnen hebben ook een in-
vloed op uw bedrijf. Door afkoppeling 
behaalt u bijvoorbeeld een verminde-
ring van het volume geloosd bedrijfs-
afvalwater en kan er aanzienlijk op de 
heffing bespaard worden. De afkoppe-
ling van hemelwater laat ook toe dit als 
proces- of sanitair water te gebruiken. 
Hoewel het hergebruik van (grijs) be-
drijfsafvalwater binnen het industriële 
productieproces tot nu toe beperkt is 

gebleven, wordt het door de stijgende 
waterfactuur en nieuwe ontwikkelin-
gen in zuiveringstechnologieën finan-
cieel meer aantrekkelijk om ook dit 
water nuttig toe te passen.
 
Hebt u hierover advies nodig? Via on-
derzoek en praktijk heeft Tauw op dit 
vlak deskundigheid opgebouwd. De 
projecten die we al realiseerden heb-
ben tot vernieuwde inzichten over 
ontwerp, uitvoering, werking en kos-
ten geleid. 

Een waterbalans vormt de basis voor 
inzicht in de totale waterfactuur. Op 
basis van een audit stellen wij deze 
waterbalans op voor uw bedrijf of 
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bruikt voor nuttige toepassingen. Zo 
kan met een simpele warmtewisselaar 
de thermische energie uit het afge-
voerde water gehaald worden. 

Is deze techniek ook toepasbaar voor 
uw bedrijf? Zeker. Warmte uit water 
terugwinnen kan tegen relatief lage 
kostprijs waardoor investeringen snel 
worden teruggewonnen.

organisatie. We bepalen de in- en uit-
gaande stromen op elk bedrijfs- en pro-
ductieniveau en indien nodig per deel-
proces. Zo krijgt u een beeld van de 
verbruiks- en/of verliesposten. Samen 
met u werken wij de geschikte maatre-
gelen uit om het totaal waterverbruik 
te reduceren en de kosten hieraan ver-
bonden te beheersen. Zo gaat uw wa-
terfactuur omlaag en gaat u duurzaam 
om met water.

De beschikbare thermische energie in 
water biedt, zelfs bij lage temperatu-
ren, nog ongekende mogelijkheden 
voor energiebesparing. Warm water 
dat in het bedrijf of de productie wordt 
gebruikt verliest zijn warmte in de 
afvoer en het riool. Deze warmte kan 
perfect worden teruggewonnen en ge-
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