
Tafelwater van eigen bodem, een verhaal voor de toekomst 

Opwerken van lokaal afvalwater tot gebalanceerd tafelwater op basis van een combinatie tussen een 

plantenfilter en innovatieve membraantechnologie. Daarvoor sloeg restaurant Gust’eaux in Kuurne de 

handen ineen met ECOZ®, BOSAQ, Vlakwa en Universiteit Gent, een initiatief dat kadert in het Interregproject 

I-Qua.  

Sinds oktober 2019 kunnen de bezoekers van het Josper grillrestaurant Gust’eaux, gelegen aan de Leieboorden 

tussen Kortrijk en Kuurne, tafelwater drinken dat lokaal opgezuiverd is vanuit het afvalwater van het volledige 

restaurant, i.e. zwart water van keuken en sanitair. Met deze primeur in België, en zelfs Europa, wil Gust’eaux 

samen met de betrokken waterspecialisten zijn bezoekers informeren over het belang van lokaal 

water(her)gebruik in een waterschaars Vlaanderen en hen betrekken en engageren in het gesprek van circulaire 

toepassingen van onze grondstoffen, dit voor een duurzame toekomst. 

Context decentrale aanpak en visie: 

Volgens het zoneringsplan ligt de horecazaak Gust’eaux, waar het demonstratieproject is uitgerold, in een 

collectief te optimaliseren buitengebied. Concreet betekent dit dat er nog geen aansluiting is op een riolering, 

of dat deze laatste wel aanwezig is, maar nog niet aangesloten is op een waterzuivering. Er is voor het restaurant 

Gust’eaux nog niet onmiddellijk zicht op een mogelijke connectie. Daarom werd vanuit de duurzaamheidsvisie 

van het restaurant gekozen om al het afvalwater te zuiveren tot oppervlaktewaterkwaliteit door middel van een 

plantenfiltersysteem van ECOZ®, en de mogelijkheden voor lokaal waterhergebruik volledig te benutten. Met 

het oog op de toekomst werd binnen het demonstratieproject nog een stap verder gegaan waarbij het verkregen 

effluent van de plantenfilter rechtstreeks wordt opgewaardeerd tot drinkwater dat geserveerd werd in het 

restaurant als tafelwater, alsook water gebruikt in de koffie en ijsblokjes. De innovatieve decentrale 

drinkwaterinstallatie werd volledig ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd door BOSAQ. 

Het innovatieve proces: 

De zuivering van zwart water tot uiteindelijk tafelwater is opgebouwd uit verschillende stappen, globaal op te 

verdelen in een biologische voorzuivering gevolgd door een verdere opwaardering tot drinkwater met behulp 

van fysische methoden. Na een vetvang voor het afvalwater voor de keuken komt het samen met het sanitair 

spoelwater in een septische put waarvan de overloop naar de helofytenfilter van ECOZ® gaat (i.e. de 

‘plantenfilter’). Door middel van een gepatenteerde substraatcombinatie en zorgvuldige selectie van 

moerasplanten wordt in deze filter de zwevende stof nagenoeg volledig verwijderd, alsook CZV en ammonium. 

het uiteindelijke nagenoeg kleur- en geurloos effluentwater wordt rechtstreeks aangewend als spoelwater voor 

het sanitair en zo dus lokaal hergebruikt. De overloop van de bezinkput waarin het gezuiverde water samenkomt 

wordt geloosd op oppervlaktewater. Deze infrastructuur van lokaal waterhergebruik door middel van natuurlijke 

methoden is sinds juni 2019 permanent aangebracht in het restaurant, en bovendien geïntegreerd als 

landschapselement aan het buitenterras, dit ook om extra aandacht van de bezoekers te trekken. In totaal wordt 

zo 880 m³ afvalwater per jaar gezuiverd en hergebruikt. 

 

Om uiteindelijk de stap verder naar drinkwater te maken wordt het gezuiverde afvalwater vanuit de bezinkput 

de restaurantfaciliteiten binnengebracht, waar het met behulp van de innovatieve decentrale 

drinkwaterzuiveringsinstallatie ontworpen door BOSAQ kwaliteitsvol en gebalanceerd drinkwater produceert. 

Deze installatie is een modulaire aaneenschakeling van verschillende technologieën, elk uitgerust met een 

geavanceerde operatie- en kwaliteitsmonitoring, om op ieder moment de drinkwaterkwaliteit te kunnen 

garanderen. Bovendien wordt het proces volledig van op afstand opgevolgd en bestuurd door middel van IoT 

(internet of things), zodanig dat benodigd onderhoud voorspeld en nauwkeurig kan ingepland worden. Het 

inkomende water ondergaat achtereenvolgens een initiële voorfiltratie (microfiltratie), een ontharding en een 

actieve kooladsorptie voor de resterende CZV, gevolgd door ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Om nadien 

ten allen tijde de kwaliteit te garanderen wordt nog een bijkomende ionenuitwisseling uitgevoerd om zeker te 

zijn van voldoende ammonium- en nitrietverwijdering. Als laatste stap wordt het geproduceerde water opnieuw 



gemineraliseerd tot een gebalanceerd, kwaliteitsvol drinkwater dat steeds net voor het gebruikspunt nog 

bijkomend wordt gedesinfecteerd via innovatieve LED-UV technologie. Met een debiet van 100 L/u kan zo tot 2 

m³ per dag drinkwater worden geproduceerd. Dit drinkwater werd tijdens het demonstratieproject aangewend 

als tafelwater in flessen met label van het restaurant, water voor de koffie en ook voor ijsblokjes.  

 

Gestroomlijnd partnerschap en focus op disseminatie: 

Het project is succesvol gerealiseerd met de kennis, motivatie en middelen van verschillende partners, waarbij 

de focus steeds gericht is geweest op informeren en activeren van de bezoekers, om zo nieuwe circulaire ideeën 

en modellen te creëren en te stimuleren. Vlakwa nam hierin als projectpartner het voortouw om het concept 

en de resultaten zoveel mogelijk te dissimineren, met publicaties in Aquarama, lezingen op verschillende events 

binnen de watersector en verschillende posts op sociale media en prime time in het VRT journaal van 

10/10/2019 (19u) tot gevolg en publicatie in verschillende kranten. Het project is momenteel in finale fase en er 

vindt een afsluitend event plaats eind januari. Partner UGent is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke 

validatie van de verkregen projectresultaten, door middel van verscheidene labo analyses. ECOZ® heeft de 

plantenfilter gerealiseerd en BOSAQ werd aangeworven als onderaannemer voor het ontwerp en de bouw van 

de innovatieve drinkwaterinstallatie.  

Naast de verschillende projectpartners is de locatie van het restaurant Gust’eaux, net naast het jaagpad van de 

Leie, een ideale opportuniteit om interesse op te wekken bij passanten, wat wordt verkregen door een groot 

project-informatiepamflet met rechtstreekse toegang tot het buitenterras. Tenslotte is de gedrevenheid van alle 

partners en de duurzame visie van de restauranteigenaars de sleutel geweest tot het succes van dit project. 

www.ECOZ.be 

www.BOSAQ.com 

www.gusteaux.be 

www.ugent.be 

www.i-qua.eu 
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