
 

AWAIR Case Sint-Amands 

Categorie Visie en Concepten 

 

Van theorie naar praktijk 

Door toenemende droogte en waterschaarste moeten we voor veel toepassingen op zoek naar 

nieuwe of alternatieve waterbronnen. Gezuiverd afvalwater van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) kan hiervoor een oplossing zijn. Eén van de 

toepassingen met een toenemende vraag aan alternatieve waterbronnen, is irrigatie in de 

landbouw. Gezuiverd afvalwater kan een duurzame oplossing zijn voor landbouwirrigatie, als 

het bijvoorbeeld het oppompen van grondwater vermindert. Aquafin stelt sinds 2017 gezuiverd 

afvalwater van bepaalde RWZI’s ter beschikking voor bepaalde toepassingen, o.a. voor 

landbouwirrigatie. De gebruikers kunnen het water afhalen aan de RWZI’s, maar deze manier 

van werken is vaak verre van optimaal. Enkele voorbeelden: (i) het wegtransport is duur, 

tijdrovend en niet duurzaam; (ii) er is Europese wetgeving uitgevaardigd die om extra zuivering, 

en dus investeringen, zal vragen; (iii) de RWZI loost op een waterloop die misschien ook een 

deel van het water nodig heeft; enzovoort. Er zijn heleboel praktische vragen en 

onzekerheden, die de effectieve toepassing van effluenthergebruik op een toekomstgerichte 

en duurzame manier in de weg staan. AWAIR werd opgestart om hierop een antwoord te 

geven.  

AWAIR staat voor ‘gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie’. Deze operationele groep loopt twee 

jaar en wordt gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Het doel is om de praktische implicaties van effluenthergebruik voor landbouwtoepassingen in 

kaart te brengen en op te lossen. Dergelijke praktische implicaties komen pas aan het licht als 

men verder kijkt dan het conceptuele onderzoek en richting uitvoering gaat. Dit is dan ook hoe 

AWAIR zich distantieert van andere onderzoeksprojecten. In het project wordt voor drie 

specifieke cases een gebiedsstudie gemaakt, waarin vragen worden behandeld zoals: “Welke 

watervolumes, debieten en drukken zijn er nodig voor de afnemers in de buurt?”, “Hoe 

betrouwbaar zijn desinfectietechnieken in het veld?”, “Hoe moet een distributienetwerk er in 

praktijk uitzien?”, enzovoort. Samen met lokale landbouwers en andere stakeholders zoeken 

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Aquafin en Vlakwa hier antwoorden op. Op basis 

van de uitwerking van enkele praktische cases willen we een aanpak creëren, die in de 

toekomst een eenvoudige haalbaarheidsstudie en uitwerking mogelijk maakt van gelijkaardige 

vragen, die nu al hun opwachting maken.  

Groenten in Sint-Amands 

Praktische problemen identificeren is natuurlijk niet mogelijk zonder het effluenthergebruik ook 

in de praktijk te brengen. In de regio Sint-Amands staat er in de zomers van 2020 en 2021 een 

demo-installatie voor de desinfectie van gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Vervolgens wordt 

het water gebruikt op een naburig perceel, waar groenten worden geteeld door Rudy Croket 

van het Groentenhof. Er worden enkele desinfectietechnieken vergeleken. Bovendien zijn de 

omstandigheden in het veld anders en meer variabel dan de optimale labo-omstandigheden 

waar de technieken vaak getest worden. In Sint-Amands bekijken we of de technieken ook in 

praktijk op de gewenste manier werken. Er wordt ook aandacht besteed aan de financiële 

haalbaarheid.  



 

 

Foto: Gezuiverd huishoudelijk afvalwater wordt na desinfectie gebruikt voor de irrigatie van 

venkel via druppelslangen. 

De Europese wetgeving focust voornamelijk op de microbiële kwaliteit van het water. Naast 

de microbiële kwaliteit zijn er nog tal van andere parameters van belang, vanuit 

landbouwkundig oogpunt. Ook deze worden opgevolgd in de democase om meer inzicht te 

krijgen op de concentraties en de variaties.  

Samen met de landbouwers uit de omgeving wordt er ook gewerkt aan een haalbaar ontwerp 

voor een distributienetwerk. We bepalen de nodige ligging, aftappunten, drukken en debieten, 

en bekijken op welke manier we dit kunnen matchen met de variabele output van de RWZI. 

Bovendien nemen we ook de impact op de ontvangende waterloop mee in rekening. Om 

dergelijke distributienetwerken in de toekomst te kunnen uitrollen, zien we een belangrijke rol 

voor o.a. de betrokken gemeentes en de proefcentra. 
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