
 

UITNODIGING DEMONSTRATIE-ACTIVITEIT TE DOW  

 

Op dinsdag 29 januari willen wij u graag uitnodigen op onze eerste demonstratie-activiteit in 

samenwerking met  het IMPROVED-project - een Interreg project van de UGent – bij DOW Chemical in 

Terneuzen. Het project gaat over het inzetten van mobiele waterzuiveringsunits, inclusief een aantal 

technologieën van de toekomst, in de industrie met als ultieme doel hergebruik. Meer over het project 

kan u terugvinden op volgende website: https://www.improvedwater.eu/ 

De demonstratie-activiteit gaat door op de site van DOW Chemical (Herbert H. Dowweg 2, 4542 NM 

Hoek, Nederland; 35 km vanuit Gent; 55 km vanuit Antwerpen). 

Het volledig programma is te vinden op: https://www.improvedwater.eu/workshop-dow-29-01-2019 

Inschrijven is verplicht en kan via de website tot en met 24 januari 2019. 

 

In de namiddag kan er gekozen worden tussen twee rondleidingen, namelijk bezoek aan de 

waterzuiveringsinstallatie van DECO of bezoek aan de container van IMPROVED met de verschillende 

waterzuiveringstechnieken op de site van DOW. De keuze is geheel vrijblijvend. Beide units geven u de 

gelegenheid om verschillende membraantechnieken in meer detail te bekijken en te bevragen.  

 

In de container van DOW worden zeven verschillende technieken om water te zuiveren en te 

desinfecteren gedemonstreerd. Dit gaat over o.a. een omgekeerde osmose (RO), ultrafiltratie, 

UV-installatie, ion-uitwisselaar… Er kunnen terplaatsten vragen worden gesteld over de verschillende 

technieken. 

 

Op het einde van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van DECO in Terneuzen werd een pijpleiding gelegd 

naar DOW zodat het gezuiverde water kan worden gebruikt in hun productieproces. Er wordt na de 

zuiveringsstappen bij DECO een membraanbioreactor geplaatst (MBR; een waterzuiveringssysteem 

dat het slib van het gezuiverde water scheidt). Wanneer het water de site van DOW Chemicals bereikt, 

wordt het door een RO-membraan gestuurd.  

 

Indien u nog vragen hebt, kan u mij en mijn collega’s bereiken via e-mail of onderstaande 

telefoonnummer. 

Alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst vanuit het hele watercircle.be team! 

 

 www.watercircle.be/project-ko-water of 

het KO-Water team: 

kiara.viaene@watercircle.be (+32 491 91 80 77) 

valerie.verjans@watercircle.be (+32 473 56 58 67) 

marc.feyaerts@watercicle.be (+32 492 58 20 74) 

 


