
Ons Belgenland staat voor herculi-
sche uitdagingen om de Europese 
doelstellingen rond oppervlaktewa-
ter te behalen. Nutriënten infecteren 
onze rivieren en vreten aan het wa-
terleven. Dit moet aangepakt wor-
den of het zal België duur komen te 
staan… letterlijk. Huishoudelijk afval-
water van woningen is een belang-
rijke boosdoener, want een slordige 
400.000 woningen lozen nog hun 
afvalwater in de grachtjes, recht-
streeks de natuur in. “Niet langer in 
Ledegem”, zei burgemeester Bart 
Dochy en hij trok naar HelloWater 
voor een waterdichte oplossing. Een 
kleurrijke plantenfilter met fosfaat-
verwijderingsstap zorgen sinds en-
kele maanden al voor kraakhelder 
afvalwater van een wooncluster. 
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De buurtbewoners van de woon-
cluster (14 huizen) zijn verlost van 
de stank en het ongedierte. Dat ter-
wijl ze voor plan A, riolering, moesten 
wachten tot 2035. Dit probleem be-
perkt zich niet enkel tot de grenzen 
van Ledegem. Het laaghangend 
fruit is immers al geplukt voor rio-
lering. De maatschappelijke kosten 
zijn torenhoog in het buitengebied 

en de aanleg verloopt traag. Een 
decentrale aanpak biedt kansen 
om de afvalwaterproblematiek 
sneller aan te pakken, terwijl voor-
delen naar kost, milieuvoetafdruk, 
schaalbaarheid en infiltratie mee-
genomen dienen te worden.

Het systeem in Ledegem zuivert het 
afvalwater op een natuurlijke manier 
tot helder water dat geschikt is voor 
hergebruik en infiltratie. De hoofd-
zuivering bestaat uit een modulaire 
plantenfilter met bloeiende planten, 
wat zorgt voor een heuse biodiversi-
teit boost. Het water komt er met een 
zwak straaltje gezuiverd uit, door het 
samenspel van planten en bacteriën. 
Het effluent wordt 24/7 gemonitord 
en elk uur worden effluentresultaten 
openbaar gedeeld op de website: 
www.leaudegem.be. Het potenti-
eel werd dan ook opgemerkt bij de 
Vlaamse Landmaatschappij en Blue 
Deal (Onder Water-Land-Schap 2.0), 
die bereid waren het proefproject te 
ondersteunen.

FOSFAAT OP DE KORREL GENOMEN

Vooraleer het water terug in de na-
tuur terecht komt wordt een fosfaat-
verwijderingsstap uitgevoerd. Dit is 

uniek en de manier waarop nog unie-
ker. Conventionele fosfaatverwijde-
ring zijn niet geschikt voor decentra-
le toepassingen, door het gesukkel 
met chemicaliën, slib en secundai-
re polluenten. HelloWater komt nog 
maar pas uit een 7 jaar lopend Eu-
ropees Interreg project I-QUA, waar 
onder andere alternatieve fosfaat-
verwijdering werd uitgetest. De goe-
de resultaten deden snakken naar 
meer en een opgeschaalde versie 
werd geplaatst in Ledegem, onder 
de naam: FOSCUBE®. Deze zorgt voor 
een fosfaatreductie van +99 %, door 
middel van een ijzerhoudend rest-
product uit de drinkwaterproductie 
duurzaam te hergebruiken. De per-
formantie van de FOSCUBE® wordt 
gewaarborgd door middel van een 
cassettesysteem. De korrels worden 
bij verzadiging vervangen en opties 
zijn mogelijk naar fosfaatrecupera-
tie, waardoor de korrels terug kun-
nen heringezet worden. HelloWater 
richt zich nu tot gemeenten om de-
centrale waterzuiveringssystemen 
te installeren in het buitengebied. 
Daar zijn de uitdagingen immers het 
grootst. De FOSCUBE®, als duurzame 
fosfaatverwijderingstechnologie op 
zichzelf, werd ook gehoord in andere 
sectoren en buurlanden.
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