
Decentraal drinkwater via NEREUS technologie  
 
In tijden van klimaatverandering met oa langdurige droogte is het noodzakelijk om onze natuurlijke 
watervoorraden niet uit te putten. Decentrale waterbehandeling en -zuivering wint daarom steeds 
meer aan belang. Water-link wil in Vlaanderen een voorbeeldrol opnemen en zet daarom in op twee 
demonstraties waarbij via de NEREUS technologie deze decentrale aanpak in de praktijk wordt 
uitgetest.  
 
De belangrijkste drijfveren van water-link om zelf lokaal water te gaan produceren zijn duurzaamheid, 
autonomie en een economisch belang.  

 Duurzaam omdat de recuperatie en productie lokaal gebeurt en we de afvalstoffen 
gemakkelijker willen kunnen hergebruiken voor andere toepassingen.  

 Autonomie omdat de lokale productie meer zekerheid biedt voor een continue aanlevering 
van de juiste kwaliteit van water. 

 Economisch belang omdat één van de uitgangspunten moet zijn dat de klant niet méér zal 
moeten betalen voor zijn water dan bij een klassieke aankoop bij het lokale waterbedrijf. 

 
Nereustechnologie 

 
NEREUS is een innovatieve gepatenteerde technologie die ruw water omzet naar puur water. Specifiek 
aan deze technologie is onder andere het inzetten van keramische roterende membranen, die  
regenwater en grijs afvalwater van verschillende kwaliteit zuiveren met drinkbaar water als 
eindresultaat. Ook wordt slim gebruik gemaakt van warmte en warmterecuperatie door het inzetten 
van onder andere warmtewisselaars en een warmtepomp, waardoor er minder energie nodig is voor 
de verschillende zuiveringsstappen. Het chemicaliënverbruik wordt geminimaliseerd. In figuur 1 wordt 
het processchema weergegeven. 
 

 
Figuur 1: processchema NEREUS technologie 

 
 
  



Demonstraties  
 
Bij decentrale projecten waarbij drinkwater uit een andere bron dan grond-en/of oppervlaktewater 
geproduceerd wordt, is sociale acceptatie heel belangrijk is.  Water-link heeft daarom geopteerd om twee 
parallelle demonstraties met NEREUS technologie op te zetten.  
 
Demonstratie 1 – pop-up locatie Plein Publiek te Antwerpen Nieuw-Zuid 
 

De pop-up Plein Publiek is gelegen in de wijk van de toekomst (de Antwerpse wijk Circulair Zuid), waar 
alles draait rond circulaire economie.  Op de locatie is een zero-waste-restaurant en worden 
workshops georganiseerd rond recyclage en duurzaam gebruik van materialen. Water-link heeft bij 
Plein publiek een container geplaatst waarin de NEREUS technologie is opgesteld en momenteel wordt 
uitgetest. Water-link verhoopt in de loop van de eerste helft van 2020 het certificaat voor levering van 
drinkwater gerealiseerd te zien, zodat het water terug kan ingezet worden in de keuken of het 
restaurant.  
 
Demonstratie 2 – particuliere woning 
 

Recent werd ook voor het eerst een installatie bij een particulier thuis geplaatst. Het geheel past 
precies in de kelder. Ook hier wordt grijs water en regenwater opgevangen en gezuiverd. Hier wordt 
het opgevangen water opgezuiverd tot drinkbaar water consumeerbaar door het gezin. Water-link wil 
kennis opdoen over hoe zo’n installatie kan passen in het gezinsleven en hoe de gezinsleden reageren 
op lokaal gerecycleerd drinkwater. Momenteel lopen de laatste testen voor het bereiken van 
drinkbaar water. De installatie wordt dagelijks gemonitord en aangepast. Er worden stalen genomen 
en online metingen uitgevoerd om de kwaliteit op te volgen.  
 
De demonstraties worden financieel gesteund via Interreg 2 Zeeënprogramma – www.nereus-project.eu  
 

 

Waterzuivering met NEREUS 

De voordelen 

 Ruw water wordt puur water. 
 Het zuiveringsproces verloopt decentraal, bij de klant. 
 De technologie is duurzaam door een laag verbruik van energie. En 

kostenneutraal ten opzichte van leidingwater . 
 We onttrekken puur water en behouden een reststroom waaruit grondstoffen 

kunnen worden gerecupereerd. Daardoor sluiten we de kringloop. 

http://www.nereus-project.eu/

