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Probleemstelling 

Bedrijven tonen, mede onder druk van beperkingen in de grondwatervergunningen, een 
toenemende interesse in waterbesparing en waterhergebruik. Hergebruik wordt vandaag nog niet 
frequent toegepast in de voedingsindustrie. De voedingssector (24 miljoen m3) was in 2012 in 
Vlaanderen verantwoordelijk voor 45% van het totale industriële grondwaterverbruik (53 miljoen 
m3). Redenen waarom deze sector tot op heden minder gebruik maakt van de technologische 
mogelijkheden om water te hergebruiken zijn vooral sociale acceptatie, onzekerheid over de te 
volgen procedures, verbonden kosten en financiële haalbaarheid en wetgevende beperkingen.  
 
 

Aanpak 

Het project CARVE streeft naar effectief implementeren van waterhergebruik in de voedingssector. 

Om deze doelstelling te realiseren diende enerzijds de technologische haalbaarheid aangetoond te 

worden en anderzijds de randvoorwaarden voor hergebruik in samenspraak met de verschillende 

stakeholders (FAVV, FOD, eindklant,.) te worden vastgelegd. Twee representatieve bedrijven uit de 

voedingssector werden geselecteerd voor een pilootstudie MBR gekoppeld met NF/RO. 

- Allgro is een bedrijf actief in het wassen en snijden van groenten en fruit. 

- Paas Food Industries is actief in de vleesverwerkende sector. Paas Food Industries verwekt 

gevogelte, voornamelijk kip- en kalkoenproducten. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens werd een verhoogd risico op biofouling verwacht. Dosering 

van biocides is echter zowel economisch als milieutechnisch niet gewenst. Binnen het project 

CARVE werd daarom getracht om chemicaliën vrije technieken te evalueren. MolLik® is een 

technologie ontwikkeld in Duitsland voor chemicaliën vrije biofilmverwijdering en werd ter 

beschikking gesteld via Wateris.  

 

Parallel met de technologische haalbaarheid en innovatie werden door Fevia Vlaanderen en VITO 

samen met de twee voedingsbedrijven de randvoorwaarden voor praktische implementatie van 

waterhergebruik geëvalueerd. Het doel hierbij was om zeer concreet voor kleinere 

voedingsbedrijven na te gaan voor welke toepassingen hergebruik van water na verregaande 

zuivering van de volledige afvalwaterstroom mogelijk is en wat de vereisten zijn naar kwaliteit, 

analyses, risico-analyse en praktische implementatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten 

Demonstratie MBR - RO: Op basis van de verschillende on-site testen bij Allgro en Paas Food 

Industries konden onderstaande conclusies worden getrokken: 

 

• De combinatie van membraanbioreactor en omgekeerde osmose blijkt uitermate geschikt 

voor de zuivering van het afvalwater aan een goede stabiliteit en rendement. 

• Het afvalwater kon worden gezuiverd tot water van drinkwaterkwaliteit. 

• Hergebruikspercentages tot 65% kon worden bereikt in beide studies. Dit percentage is 

echter afhankelijk van de afvalwatersamenstelling zoals de waterhardheid. 

• Chemische reiniging (CIP) was nog steeds vereist. De eerste resultaten van de MolLik® 

module leken positief, maar verdere testen zijn aangewezen. 

 

Evaluatie toepassingsmogelijkheden: Op basis van de bekomen resultaten werd een algemene 

leidraad voor de voedingsindustrie ontwikkeld. Dit document bevat onder andere een stappenplan 

voor bedrijven die hun waterverbruik wensen terug te dringen en waterhergebruik overwegen.  

 

 

Vragen? 

Stefaan Reyniers – Pantarein Water – stefaan.reyniers[at]pantarein.be 

Sander Moonens – FEVIA  - sm[at]fevia.be 

Sofie Van Ermen - VITO – sofie.vanermen[at]vito.be 

Toon Sanczuk - Wateris – toon.sanczuk[at]wateris.be 

Maarten De Jonghe - Allgro - maarten[at]allgro.be 

Stefan Paas – Paas Food Industries – Stefan.Paas[at]paasfoodindustries.be 

Veerle Depuydt – VLAKWA – vd[at]vlakwa.be 
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