
MILIEUTECHNOLOGIE

Recuperatie- en recyclagebedrijven krijgen eigen sectorale
lozingsnormen voor hun verontreinigd hemelwater

De Vlaamse milieuwetgeving blijft constant in beweging. 
Met de goedkeuring van Vlaremtrein 2017, een reeks aan- 
vullingen en wijzigingen aan de wetgeving, werd een 
nieuwe sector in het leven geroepen, namelijk deze van de 
recuperatie- en recyclagebedrijven. Dit heeft onmiddellijke 
gevolgen voor de betrokken bedrijven, onder andere op 
het vlak van waterzuivering. Trevi Environmental Solutions 
heeft een jarenlange ervaring in deze sector en licht hier- 
onder toe welke aanpak aan deze bedrijven wordt voorge-
steld voor de behandeling van hun afvalwater.

Nieuwe normen
Recuperatie- en recyclagebedrijven slaan vaak in open lucht 
materialen op op hun terrein. Het verontreinigd hemelwater 
dat afstroomt van deze terreinen wordt als bedrijfsafval- 
water beschouwd. Het moet daarom behandeld worden voor- 
afgaand aan lozing. Tot voor kort werden de lozingsnormen 
voor dit bedrijfsafvalwater geval per geval bekeken. Op 1 
oktober 2019 kreeg de sector een eigen set sectorale lozing 
voorwaarden. De sector wordt als volgt gedefinieerd:
Sector 48: Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de 
opslag van afvalstoffen (de inrichtingen vermeld in Rubriek 
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst), waarvan de 
niet-overdekte buitenopslag van de afvalstoffen, met uitzon-

dering van de opslag van de inerte afvalstoffen en niet-teer-
houdend asfalt, een opslagcapaciteit van meer dan 4000 ton 
betreft, overeenkomstig de omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, of bij 
ontstentenis overeenkomstig het goedgekeurde werkplan.

De normen zijn zo opgesteld dat de meeste bedrijven hieraan 
voldoen mits toepassing van de best beschikbare technieken 
(BBT). Voor de bedrijven die vallen onder sector 48 vervallen 
de bestaande bijzondere voorwaarden uit de omgevingsver-
gunning en worden deze vervangen door de nieuwe sectorale 
voorwaarden. De normen kunnen geraadpleegd worden op 
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=74936. 
Er is een overgangstermijn van twee jaar voor het regulari-
seren van de waterbehandeling. Dit houdt concreet in dat 
bedrijven tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om hun afvalwa-
terlozing door te lichten, eventuele zuiveringstechnieken te 
onderzoeken en finaal met een geschikte waterbehandeling 
te voldoen aan de nieuwe sectorale normen.

Ontwerp afvalwaterzuivering
Trevi heeft reeds vele jaren ervaring in de behandeling van 
verontreinigd hemelwater. Deze ervaring leert dat voor derge-
lijk afvalwater quasi altijd dezelfde voorbehandeling vereist 
is, i.e. het implementeren van een correct gedimensioneerde 
voorbezinker en buffer, met daarna een KWS-afscheider met 
coalescentiefilter. Deze voorbehandeling is in eerste instan-
tie gericht op de verwijdering van zwevende stoffen en olie, 
maar verwijdert ook heel wat gevaarlijke polluenten zoals 
zware metalen, PAK’s en PCB’s. Deze polluenten zijn namelijk 
vaak voor een groot deel aan zwevende stoffen gebonden. 
Bovenstaande voorbehandeling is ook volledig conform de 
huidige BBT.

Om in te schatten hoeveel verontreinigd hemelwater van een 
site afstroomt, en dus voor welk debiet de zuivering moet 
worden ontworpen, werkt Trevi met een eigen hemelwater-
model. Dit model werkt conform de Code van goede praktijk 



en gaat uit van een composietbui met een terugkeerperiode 
van 2 jaar. Hiermee worden de te verwachten piekdebieten 
op de site gesimuleerd.

Het model start met de opmaak van een terreininventaris, die 
een onderscheid maakt tussen de verschillende zones op de 
site (vb. dakoppervlak, parking, terrein schrootopslag…). Op 
basis van het type ondergrond, de verharding, de helling en 
de oneffenheid per zone wordt bepaald hoeveel hemelwater 
via de riolering afstroomt van de site en aan welk debiet. Een 
belangrijke hoeveelheid hemelwater blijft immers achter op 
het terrein (o.a. in plassen of aan materialen) en verdampt. 
Dit verschil wordt uitgedrukt als de zogenoemde afvloei- 
coëfficiënt.

Met deze gegevens worden vervolgens de dimensies van 
de voorbehandeling, of zo nodig een verdergaand zuive-
ringsconcept berekend. Vaak kan het effluent van de water-
zuivering nadien hergebruikt worden op het bedrijf, bijvoor-
beeld voor vernevelingsinstallaties voor stofpreventie of voor 
het wassen van trucks.

Voorbeeld
De methode wordt kort toegelicht aan de hand van een voor-
beeld. Een hypothetische site van 5 ha bevat enkele gebouwen 
maar bestaat grotendeels uit verhard terrein waarop schroot 
wordt opgeslagen. Aan de hand van enkele berekeningen 
wordt een afvloeicoëfficiënt van 65 % bepaald. Na simulatie 
met het model blijkt dat de zuiveringsinfrastructuur moet 
worden ontworpen voor een toevoerdebiet van maximaal 
520 m³/u, 1330 m³/d en 27 700 m³/jaar. 

Voor dit debiet is een voorbezinker met een oppervlakte 
van 350 m² vereist. Dit bekken kan zo mogelijk ook dienst 
doen als gecombineerde buffer – voorbezinker met een nuttig 
volume van 550 m³. Mogelijk kan ook het bergingsvolume in 
de riolering en op de site hiervoor nuttig gebruikt worden. 
Deze constructie wordt nadien gevolgd door een KWS- 
afscheider met coalescentiefilter, ontworpen op het toege-
stane lozingsdebiet van het bedrijf. 

Wanneer volstaat dit niet?
Afhankelijk van de activiteit van het bedrijf (opslag schroot, 
hout, GFT…), en de lozingssituatie van het bedrijf (riool of 
oppervlaktewater) kan naast deze voorbehandeling een 
bijkomende nabehandeling vereist zijn. In bovenstaand 
voorbeeld kan dit bijvoorbeeld een zandfilter zijn met een 
capaciteit van 30 m³/u, eventueel gevolgd door een actieve 
koolfilter, of in andere gevallen een biologische waterzuive-
ring met een verwerkingsdebiet van 5 m³/u. Deze meer uit-
gebreide zuiveringstechnieken zijn vereist als het water veel 
organisch materiaal bevat of als in het water gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn in concentraties hoger dan toegelaten 
in de normen.

Merk op dat de sectorale normen een normplafond vormen. 
Er zijn dus normaal geen hogere normen mogelijk. Voor een 
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aantal parameters (o.a. enkele zware metalen) zijn de maxi-
male normen nu strenger dan wat voordien in de praktijk 
mogelijk bleek. Voor andere parameters (o.a. PAK’s en PCB’s) 
is de sectorale norm duidelijk hoger dan de gangbare nor-
men tot voor kort en kunnen problemen ontstaan voor ge-
voelige oppervlaktewaters. In dit geval kan de overheid even-
tueel via een bijzondere lozingsnorm strengere voorwaarden 
opleggen om de kwaliteit van een beek of rivier te bescher-
men. Het blijft nog afwachten hoe deze effecten zich uit- 
spelen voor zowel de bedrijven als de vergunningsverlenen-
de overheid.

Aangeboden service
Trevi selecteert de geschikte zuiveringstechniek steeds na 
grondig onderzoek en in samenspraak met de klant. We 
starten met een hemelwaterstudie waarin het geloosde 
water kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht wordt met 
behulp van ons zelf ontwikkeld hemelwatermodel en de 
nodige wateranalyses. Daarna wordt de voorbehandeling 
gebouwd conform BBT die bestaat uit een voorbezinker, 

buffertank en KWS afscheider met coalescentiefilter. Op basis 
van wateranalyses na deze voorbehandeling (op volle schaal 
of laboschaal) wordt bepaald of een verdere behandeling ver-
eist is zoals bijvoorbeeld zandfiltratie gevolgd door actieve 
koolfiltratie of biologische zuivering. Een pilootproef laat toe 
deze nabehandeling nauwkeurig te dimensioneren en de 
garantie te geven dat voldaan wordt aan de sectorale voor-
waarden.

Voor bedrijven die sinds 1 oktober onder de aangepaste sec-
torale voorwaarden vallen, kan een doorlichting nuttig zijn 
om te zien of er knelpunten zijn met de huidige zuivering 
of voor het ontwerp van een nieuwe zuiveringsinstallatie. 
Enkele bedrijven waarbij bovenstaande aanpak met hemel-
watermodel reeds gerealiseerd werd, zijn verschillende sites 
van de Galloo groep, de Casier groep, Belgian Scrap Terminal, 
Renewi, Sita, AIM Recycling, Woodprotect, Ivago, Indaver en 
nog heel wat anderen.

Voor meer info kunt u terecht op www.trevi-env.com.

Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs en 
installateurs. Deze diversiteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A tot Z en dit zowel in 
de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente aanpak via onderzoek, pilootproeven, ontwerp, realisatie, opstart, opvolging en 
exploitatie staat garant voor de geleverde kwaliteit.
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