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Uitbreiding biologische waterzuivering

Brussels Airport beschikt sinds 2010 over een eigen 
biologische waterzuiveringsinstallatie met een 
verwerkingscapaciteit van 2.400 m³/d en ontworpen, 
gebouwd en geëxploiteerd door Trevi nv. In deze 
installatie worden volgende twee afvalwaterstromen 
samen verwerkt:
• het sanitair afvalwater van de terminalgebouwen, 

kantoren e.d.;
• het vervuild hemelwater, dat ontstaat door 

ontijzeling (de-icing) van de vliegtuigen.

De komende jaren wordt een grote toename verwacht 
in het aantal vliegbewegingen en passagiers (cf. 
‘Strategische Visie 2040’) en ook het aantal locaties waar 
de-icingactiviteiten plaatsvinden, neemt toe. Daarom 
drongen zich voor de winter van 2019-2020 reeds enkele 
wijzigingen op in de waterzuiveringsinstallatie. 

Trevi stond in voor de elektromechanische inrichting 
van nieuwe pompputten (450 m³/h en 650 m³/h), 
met bijhorende TOC-meting, op twee bijkomende 

de-icinglocaties, de volledige bouw en inrichting van 
een dubbele buffertank voor de-icingafvalwater (2 x 
3.000 m³), de ombouw van een bestaande buffertank 
tot overkapte buffer voor sanitair afvalwater (1.500 m³) 
en de uitbreiding van de pompcapaciteit van sanitair 
afvalwater, door het bijplaatsen van een extra 
trommelzeef en het ontdubbelen van de persleiding 
vanaf de pompput voor sanitair afvalwater.

De vervuiling in het afvloeiend hemelwater van 
de verschillende de-icinglocaties wordt tijdens de 
winterperiode gemonitord d.m.v. een online TOC-meting. 
Afhankelijk van de gemeten vervuilingsgraad wordt het 
hemelwater ofwel onbehandeld geloosd, ofwel verpompt 
naar de buffertanks op de waterzuiveringsinstallatie. 
Daar wordt nog een automatische opsplitsing gemaakt 
tussen matig en sterk verontreinigd hemelwater. Het 
matig vervuild hemelwater wordt gelijkmatig verwerkt 
in de biologische waterzuivering, samen met het 
sanitair afvalwater. Het sterk verontreinigd hemelwater 
doet dienst als alternatieve koolstofbron voor het 
denitrificatieproces. Hierdoor kan het gebruik van een 
externe koolstofbron, zoals bijv. azijnzuur, tot een uiterst 
minimum beperkt worden.

Door het bijplaatsen van een extra persleiding en 
trommelzeef kan het debiet vanuit de pompput voor 
sanitair afvalwater op termijn verdubbeld worden. Er 
werden een vijzel en opzaksysteem gemonteerd om het 
zeefafval van beide trommelzeven samen op te vangen. 
De vrijgekomen buffertank van de-icing afvalwater 
werd omgebouwd tot buffer voor sanitair afvalwater en 3D-model WZI
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  Dubbele buffertank de-icing

afgedekt met een spanzeil, om geurhinder te voorkomen. 
Voortaan worden de hydraulische pieken, gelinkt aan de 
drukke momenten op de luchthaven, eerst afgevlakt, 
wat de capaciteit van de biologische zuiveringsinstallatie 
ten goede komt.

 Pompput de-icing W-platform

 Flowschema waterzuivering Brussels Airport


