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TNAV: 2003 – 2018  naamsverandering

Leden: Bedrijven & kenniscentra

Sectorfederatie

Watertechnologiebedrijven

“Flow of Technology

Beleid Aantal leden watercircle.be



Thema’s, missie en visie watercircle.be

Netwerking

Netwerkevents

Samenwerking



Thema’s, missie en visie watercircle.be

Innovatie

Innovatieprojecten

De Blauwe Cirkel (2012-2016; TNAV): Hergebruik van water en 

valorisatie van zoutstromen

IntelSens (2016-2018; TNAV): procesintegratie en het intelligent 

gebruik van online metingen voor het verlagen van operationele 

kosten

Onderzoek kenniscentra

Workshops

Belgische Membraan Groep



Thema’s, missie en visie watercircle.be

Marktontwikkeling

Deelname aan beurzen in binnen- en buitenland

Beleid

Innovatieve technologieën stimuleren
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Wat?

Een project van watercircle.be omtrent efficiënter 

water(her)gebruik

Interne recirculatie

Optimaliseren van waterstromen

Gebruik van alternatieve waterbronnen = kanaalwater, regenwater

Effluenthergebruik

…



Waarom KO-Water?

Drinkwater en watervoorraden staan onder druk

Veranderende klimatologische omstandigheden

Huidige economische groei

Drinkwater vandaag nog (te) goedkoop

Water is essentieel voor productie

Te weinig nadruk op duurzaam watergebruik bij KMO = 

Doelgroep

Te weinig kennis van de huidige stand van technologie voor 

waterbereiding en hergebruik

Huiverachtig voor verandering



Oplossing?

Membraantechnologie is key, maar alternatieven kunnen 

ook

Gebruik bestaande waterbronnen optimaliseren

Alternatieve waterbesparing



Doelstelling

Informeren, activeren en ondersteunen van innovatievolgers 

productie-industrie bij implementatie van

(Drink)waterbesparende maatregelen bij proceswaterbereiding

Opwaarderen van effluent van eigen waterzuivering



Key Process Indicator

1. Minstens 75 bedrijven zullen binnen de 

projectduur een technologische 

implementatie realiseren met als gevolg 

efficiëntere waterbereiding

2. Waarvan minstens  25 bedrijven zetten 

binnen de projectduur de stap naar 

recycling van proceswater of hergebruik



Aanpak (1)

1. Informeren

Communicatie (presentaties, publicaties, beurzen, website, 

promotiemateriaal)

Infosessie om bewustmaking te verhogen



Aanpak (2)

2. Activeren

Bewustmaking innovatievolgers door

demonstraties on-site

3. Ondersteunen

One-on-one begeleiding

Bij vragen over subsidie aanvraag, lozingsnormen

Persoonlijk op het bedrijf om ons een beeld te kunnen vormen

…



Aanpak (3)

4. Co-creatieworkshops

Doel: oplossingen voor waterbesparing waarbij elk bedrijf 

Individueel aan de slag kan binnen de eigen procesomgeving



Aanpak (4)

5. Nazorg en verankering van kennis

Komen tot effectieve realisaties op KT en MLT

Innovatiebegeleiding  Individuele opvolging van bedrijven

Aanvullende opleidingen bij instituten



Projectteam

Kiara Viaene Valérie Verjans Marc Feyaerts



Project data

VIS project voor innovatievolgers – Subsidie van VLAIO

Looptijd van twee jaar – start op 1 oktober 2018

Ondersteund door verschillende federaties



CONTACT Valérie Verjans

Project ingenieur

watercircle.be

valerie.verjans@watercircle.be

0473/56.58.67


