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Artificiële 
Aquifer 

Aanvulling

Zal er voldoende drinkwater zijn in Vlaanderen tegen 2100?
Het drinkwater dat tot nu toe zo vanzelfsprekend is, zal dat niet meer
zijn. Vlaanderen zal één van de meest waterschaarse regio’s worden.
Iedereen kan reeds een inspanning leveren door zijn/haar waterverbruik
te reduceren, maar dat zal onvoldoende zijn. Er zal water
bijgeproduceerd moeten worden. Uit berekeningen in deze studie blijkt
een combinatie tussen artificiële aquifer aanvulling en omgekeerde
osmose de goedkoopste manier te zijn om 9,19*108 m3/jaar te
produceren en zo aan de watervraag van de Vlaming te voldoen. De
overige besproken technieken zijn duur of inefficiënt. Bijkomende
deeloplossingen kunnen een extra bijdrage leveren in de productie van
drinkwater. Om onze kraan lopende te houden, zal een fikse investering
nodig zijn.

De overheid, de industrie en de
Vlaamse bevolking moeten de handen
in elkaar slaan in de strijd om drinkbaar
water. Grote investeringen zijn nodig,
net als een eenduidig beleid voor
efficiënter watergebruik.

Omgekeerde
Osmose

0,47 €/m3

4-6 kWh/m3

7,46*108 m3/jaar

Zeewater is de grootste waterbron op aarde. Deze reserve
aanspreken kan enorme hoeveelheden drinkwater
opleveren. Via omgekeerde osmose is de omzetting het
goedkoopst. Door het aanleggen van een druk rond de 60
bar zal water, tegen de osmotische drukgradiënt, over het
membraan bewegen. Het zout blijft achter.

Particuliere 
Oplossingen

Wil je meer weten? 
Scan me:

HYDROGELS
1,9 €/m3 Tot 55 liter/kg/dag

Jonge, veelbelovende methode om atmosferisch water te
capteren die werkt op basis van absorptie.
Voorbeeld: de super moisture absorbing hydrogel.

0,45 €/m3

0,68 kWh/m3

1,73*108 m3/jaar

Regenwater wordt gebruikt als bron voor drinkwater
door het te injecteren in de grondwatertafel. Er zal
tot 38% meer neerslag vallen in de winter en tot
54% minder in de zomer waardoor het winterse
regenwater van zeer grote waarde wordt.

1-STEP FILTER
0,23 €/m3 36 000 m3/dag

Aan de hand van deze methode kan men de cyclus
sluiten door afvalwater om te zetten in drinkwater. Deze
filter is ideaal als toevoeging in industriële processen.

DAUWNETTEN
1,9 €/m3 Tot 5 liter/m2/dag

Zeer eenvoudige methode om atmosferisch water te
collecteren. Kent vooral interessante toepassingen in de
landbouw om aan zelf-irrigatie te doen.

ZERO MASS WATER HYDROPANELEN
150 €/m3 Tot 1,7 liter/m2/dag

Deze hydropanelen werken op basis van zonne-energie
en capteren atmosferisch water met behulp van
absorberend materiaal om het daarna te collecteren.
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WAT ZAL HET KOSTEN?
1,3 miljard euro/jaar om de Vlaming in 2100 van
water te voorzien. 1/5 van het water zal
geleverd worden via artificiële aquifer
aanvulling, de overige 4/5 zal door omgekeerde
osmose bekomen moeten worden.


