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Overstorten veroorzaken  

overstromingen stroomafwaarts  

van de stad, en brengen vervuild 

water in de rivieren. 



Onverantwoord 

omgaan met water 

veroorzaakt 

ernstige problemen.  

Het mengen van zwart, 

grijs en wit water in 

gemengde rioleringen 

veroorzaakt capaciteits 

problemen in de 

zuiveringsstations (RWZI), 

in perioden met hevige 

regenval: overstorten 

voeren het vervuild water 

dan direct af naar de rivier.  



Werking van een zuiveringsstation (RWZI) 



WATERZUIVERING IN GROOTSCHALIGE RWZI’S 

WERKWIJZE. 
 

 PRIMAIRE (Mechanische) ZUIVERING :  Zeven en 

bezinken grof materiaal. 
 

 SECUNDAIRE (Biologische) ZUIVERING :   Bacteria & 

Micro organismen. 
 

 TERTIAIRE ZUIVERING : 

 Verwijderen van de anorganische zouten (vnl.  

NITRATEN en FOSFATEN). Is zéér duur en gebeurt 

zeer weinig: eutrofiëring (= vermesting) blijft dus een 

probleem. Het gezuiverde water (= effluent) wordt 

slechts in heel weinig stations gedenitrificeerd. 

 



Secundaire zuivering (=biologische zuivering door  

micro-organismen) 



Slibtanks in RWZI  



Ook zuiveringsslib uit de waterzuivering  kan ingezet 

worden om biogas te onttrekken 

 voor energie. 

(Luxemburg stad) 



Kleinschalige planten waterzuiveringsstations (PWZ). 

PWZ in 

De kleine Aarde, gem. Boxtel, NL 

en in Puurs (B) 



Plantenwaterzuivering (PWZ) in Tamera ecovillage (Portugal). 

www.tamera.org  

http://www.tamera.org/


PWZ: principe en opbouw. 



PWZ, Hof Van Coolhem, Puurs (B) 



Het schone effluent kan hergebruikt worden…. 



Een oplossing voor afgelegen gebouwen (in de 

zogenaamde C-zones, aquafin) 

PWZ werd geïntegreerd in de rotstuin  

(regio Aarschot, B.). 



Een PWZ voor doe-het-zelvers …. 



Gehucht Hoogheide (Puurs, B.) heeft een eigen PWZ. 



De gemeente Puurs kocht een voormalige akker, verwijderde de grond, plaatste een folie, bouwde 

een pompstation, legde rietveld aan en promootte bio-degradeerbare schoonmaakmiddelen 



De Vlaamse Landmaatschappij bouwde in de gemeenten Huise en Kruishoutem 

een aantal PWZ. 


