
De waterkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije decennia beduidend ver-

beterd. Ook de industrie werkt hieraan mee door te investeren in effi-

ciënte afvalwaterzuiveringsinstallaties. Maar voldoet het afvalwater na 

zuivering aan de opgelegde milieukwaliteitsnormen? Is de werking wel 

optimaal? Of  kan het goedkoper?

Tauw België nv

Met de huidige milieukwaliteitsnormen 
voor oppervlaktewater van kracht doet 
elk bedrijf er goed aan een aftoetsing te 
doen aan het indelingscriterium Gevaar-
lijke Stoffen. Bij overschrijding van deze 
indelingscriteria is het aan de exploitant 
om zich in orde te stellen.

Ook een controle van de typespecifieke 
milieukwaliteitsnormen voor de biolo-
gische en fysisch-chemische parameters 
toont in veel gevallen aan dat de hui-
dige waterzuivering niet is aangepast 
aan de strenge normen. Tauw heeft een 
uitgebreide ervaring in de doorlichting 
en eventuele aanpassing van bestaande 
waterzuiveringsinstallaties. 

Daarbij wordt uitgegaan van het gege-
ven dat de kostprijs van de waterzuive-
ring niet alleen afhankelijk is van de in-
vestering maar ook van de exploitatie.

Misschien is uw bestaande installatie 
niet meer aangepast aan uw huidig pro-
ductieproces. Of de productiecapaciteit 
is verhoogd en de installatie kan dit niet 
aan. In dit geval is een optimalisatie of 
renovatie van de bestaande afvalwater-
zuiveringsinstallatie nodig. Hoe begint u 
daaraan? Tauw kan u daarover adviseren. 
Onze visie: de bestaande elementen pro-
beren te behouden, zodat bijkomende in-
vesteringen zo laag mogelijk blijven en u 
het gewenste resultaat toch bereikt.

Water van kwaliteit
• Milieukwaliteitsnorm

• Optimalisatie en  
 renovatie van water- 
 zuiveringsinstallaties

• Geïntegreerde 
 oplossingen

• Expertise in diverse  
 sectoren 

• Innovatieve ideeën



farmaceutische industrie, van metaal-
verwerking tot chemie en petrochemie. 
Ook over bijhorende luchtzuiverings- en 
geurbestrijdingsinstallaties vindt u des-
kundig advies bij Tauw. 

Met innovatieve zuiveringssystemen 
kunnen we de waterkwaliteit verder 
verbeteren. Natuurvriendelijke oevers, 
helofytenfilters en andere zuiverende 
systemen worden al langer aangelegd 
en gebruikt. Sommige systemen werken 
goed, andere minder. Tauw bouwt ver-
der op deze ervaringen om duurzame en 
innovatieve oplossingen te bedenken. 
Zo ontwikkelen we zuiverende oevers 
die we in het landschap inpassen, kroos-
zuivering en het zuiverende gemaal.

Tauw specialiseert zich ondermeer in 
• Fysico-chemische waterzuiveringen 
• Membraantechnieken
• Waterrecuperatie 
• Neutralisatie
• Olieverwijderingsinstallaties
• Beluchtingstechnieken
• Slibverwerking.

Ook de uitbating van uw industriële 
zuiveringsinstallatie heeft een hoge 
kostprijs. Deskundig advies kan u heel 
wat geld besparen. Tauw heeft de juiste 
ervaring op het gebied van waterzuive-
ring en denkt met u mee om de juiste 
oplossing te vinden. 

Tauw biedt ook het ontwerp en bege-
leiding van de bouw van waterzuive-
ringsinstallaties aan. Hierbij streven we 
onderhoudsvriendelijke, correct gedi-
mensioneerde en feilloos functioneren-
de installaties na op basis van de best 
beschikbare technieken. Een grondige 
opleiding van het onderhoudspersoneel 
ter plaatse garandeert dat de installatie 
probleemloos blijft werken, ook op lan-
gere termijn. 

Tauw heeft de nodige expertise in huis 
voor het optimaliseren, renoveren en 
bouwen van waterzuiveringsinstallaties 
voor bedrijven in uiteenlopende secto-
ren: van afvalverwerking tot voeding, 
van automobielindustrie tot textiel, 
van productie van dierenvoeding tot 
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