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TROEBEL EN VERVUILD 
WATER

Het afvalwater van het bedrijf dat 

op het rietveld geloosd wordt is 

duidelijk zwaar verontreinigd.



PROPER AFVALWATER HEEFT EEN ADEQUATE 
OPLOSSING IN 6 STAPPEN UITGEWERKT

Stap1: Biologische 
waterzuivering via 

een (hoog 
rendement) rietveld 

van 400m² 

Stap 2:”na”zuivering 
via een 2de

(specifiek) rietveld 
van 125m²

Stap 3: Aanspreken 
van hemel-& 

oppervlaktewater

Stap 4: Aanleg van 
een “ruim” 

opvangbekken voor 
het gezuiverde 

afvalwater

Stap 5: Een zone 
van langzaam 

indringen, bestemd 
voor het overschot 

aan gezuiverd 
afvalwater

Stap 6: Maximaal 
hergebruik van het 
gezuiverd water in 
het productieproces



STAP 1.OPBOUW VAN EEN 
RIETVELD

Biologische waterzuivering van 

400m².



STAP 2. 2de RIETVELD 
(NAZUIVERING)

Naast het grote rietveld wordt 

er een tweede, kleiner rietveld 

voorzien om een noodzakelijke 

nazuivering te bewerkstelligen 

(extra beluchting).



STAP 3. VERHOOGDE 
WATERCAPACITEIT

Een wasserij heeft een grote behoefte 

aan watercapaciteit. Bij dit project 

werd geopteerd om het hemelwater 

van de vele daken en het 

oppervlaktewater van de opritten en 

parkeerplaatsen op te vangen. Het 

opgevangen water wordt gezuiverd en 

afgeleid naar een  derde, kleiner 

rietveld wat resulteert in een hogere 

waterkwaliteit. 



STAP 4. HERGEBRUIK 
D.M.V. OPVANGBEKKEN

Bij het groen concept van Proper 

Afvalwater staat het hergebruik 

van het gezuiverd afvalwater 

centraal : achter beide rietvelden 

wordt een ruim, praktisch 

opvangbekken gebouwd van 

120.000 L.  gezuiverd afvalwater.



STAP 5. DRAINAGEBUIZEN 

(LANGZAAM INDRINGEN)

Bij het concept van Proper Afvalwater 

wordt niet meer rechtstreeks geloosd naar 

de gracht of (meetgoot)riool maar worden 

de lokale grondlagen aangevuld (conform 

de milieurichtlijnen !). Bij deze opdracht 

werd geopteerd om een zone van 

“langzaam indringen” – 400m² - onder het 

rietveld aan te leggen via een netwerk van 

drainagebuizen van 110mm.



STAP 6A. TRANSPARANT 
WATER

Het oorspronkelijke, sterk vervuilde 

afvalwater wordt bij het verlaten 

van het rietveld omgezet naar 

transparant, geurloos en helder 

water.

(glas :  staalname van het monster 

uit het controleputje) 



STAP 6B. HERBRUIKBAAR 
WATER

“De cirkel is rond”: 100% duurzaam & 

zorgzaam waterbeheer.

Het troebel en vervuild water wordt 

gezuiverd in beide rietvelden en komt als 

helder water in het opvangbekken terecht 

waarvan een groot deel kan hergebruikt 

worden in de wasserij.

Het overschot aan gezuiverd water mag 

geloosd worden in de zone van langzaam 

indringen onder het grote rietveld.



EXTRA SERVICE & BEGELEIDING  door Pr.Af.
• Onderhoudscontracten bij de aangelegde 

waterzuiveringen ;

• Organisatie van meetcampagnes  + 

opmaak verslag ;

• Opvolging van de lozingsnormen – doel : 

weinig of geen heffing op het afvalwater te 

betalen ;

• Optreden als tussenpersoon  (verdediging 

dossier) bij de lokale overheid ;

• 7/7 beschikbaar voor advies en 

ondersteuning.



VOORDELEN BIJ SAMENWERKING 

MET PROPER AFVALWATER:

Voordeel 1: Deze biologische waterzuivering werkt accuraat, oogt mooi, is compact, betaalbaar, 
omvat lage werkingskosten en praktisch geen onderhoudskosten ;

Voordeel 2: Minder kosten: meestal (nagenoeg) géén belasting meer op het afvalwater. De 
werkmethode van Pr. Af.  omvat een “100% gesloten  en groen systeem” met maximaal hergebruik 
+ het aanvullen van de lokale waterlagen.

Aangezien er géén gebruik is van (openbare) gracht en/of (meetgoot)riool, valt - na de schriftelijke 
melding door Proper Afvalwater aan de overheid dat de firma zelf 100%  zijn afvalwater zuivert –
de jaarlijkse belasting (of heffing) van het afvalwater meestal volledig weg.


