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“RESPECT VOOR DE NATUUR 
IS ENORM GEGROEID”

Louis Balcaen (25) neemt als enige Belg deel 
aan de grootste zeilwedstrijd ter wereld
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Slechts 1 Belg op 3 drinkt 

voldoende water

VRIJE TIJD
Water als bron van 
rust en ontspanning

LEEFMILIEU
Nieuwe regelgeving rond 

gebruik pesticiden
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UITDAGING

“Geen geletterde mens die niet weet dat miljoenen mensen in het Zuiden 
geconfronteerd worden met waterschaarste. Maar dat watervoorziening 
ook bij ons één van de grootste uitdagingen vormt voor de toekomst, 
bese� en veel mensen niet”, vertelt Bart Devos, voorzitter van het World Youth 
Parliament for Water.

“Waterschaarste
treft ook Vlaanderen”

D
e waterproblematiek 
is nabijer, complexer 
en groter dan we 
vaak geloven. Water-
schaarste is desas-

treus voor zowel mens, economie 
als milieu. Bovendien ligt een 
gebrekkige toegang tot drinkwa-
ter en sanitair bijna steeds aan de 
basis van verdere problemen zoals 
gebrekkige en ongelijke toegang 
tot onderwijs, ziekte, armoede, 
honger, enz. Het is dan ook terecht 
dat men spreekt over water en 
sanitair als een basisvoorwaarde 
voor een menswaardig bestaan. In 
dat kader hebben de VN toegang 
tot water en sanitair uitgeroepen 
tot mensenrecht. Helaas behoort 
water tot de grote groep van men-
senrechten die tot op vandaag de 
dag onvervuld blijven voor een 
groot deel van de wereldbevolking. 
Met andere woorden, universele 
toegang tot water is een uitdaging 
die alle aandacht verdient. Er is dus 
reden genoeg om eenmaal per jaar 
Wereldwaterdag te vieren!

The best is yet to come?
Dat de uitdagingen rond water-
voorziening onze maatschappij 
in hun greep houden, hebben de 
experten van het Wereld Econo-
misch Forum ook begrepen. Dit 
jaar werd de watercrisis door het 
Wereld Economisch Forum (WEF) 
aangeduid als grootste risico voor 
onze wereld. Dat komt omdat 
waterschaarste zich sterk laat 
voelen, zowel op de mens als op de 

economie, het milieu én op inter-
nationale relaties. Hoewel het nu 
al moeilijk is om een rooskleurig 
beeld te schetsen van de beschik-
baarheid van water in onze wereld, 
lijkt het zo goed als zeker dat het 
slechtste nog moet komen. Zelfs 
al zou eind december in Parijs (in 
december vindt de volgende VN-
Klimaattop plaats) een historisch 
ambitieus klimaatakkoord wor-
den gesloten, wat te betwijfelen 
valt, dan nog zal de omvang van 
de onomkeerbare klimaatsveran-
dering de watercyclus gigantisch 
verstoren en zorgen voor toene-
mende extreme gebeurtenissen 
zoals droogte en overstromingen. 
Die e� ecten laten zich nu al voelen, 
en drukken nu al hun stempel op 
mensenlevens wereldwijd.

Water in Vlaanderen
De waterproblematiek is er één die 
geen streken ongemoeid laat, en 
dat geldt ook voor Vlaanderen. Dat 
komt doordat we zowel qua aan-
bood (beschikbaarheid van water) 
als qua vraag (watergebruik) niet 
optimaal scoren. In tegenstelling 
tot wat het clichébeeld van ons 
typisch Belgisch druilerig weer 
doet verwachten, is Vlaanderen 
van nature een regio met een 
lage waterbeschikbaarheid. Wat 
natuurlijke beschikbaarheid van 
water betreft, zijn Vlaanderen en 
Brussel zelfs regio’s die volgens de 
internationale normen een ernstig 
watertekort kennen (Mira-T 2008). 
De hoge bevolkingsdichtheid zit 

hier voor een groot stuk tussen, 
maar wat ook meespeelt, is het 
feit dat het aantal grotere rivieren 
in Vlaanderen eerder beperkt is. 
Terwijl het beschikbare water per 
persoon zo al niet de spuigaten uit-
loopt, worden die watervoorraden 
(grondwater en oppervlaktewater) 
ook intensief aangesproken door 
landbouw, industrie en huishou-
delijk gebruik. Dit alles leidt tot de 
situatie waarbij we als streek onze 
watervoorraden niet duurzaam 
gebruiken. Hier moet verandering 
in komen, willen we de toekomst 
van ons water veiligstellen. 

Van probleem tot oplossing
De oplossingen zullen uit alle sec-
toren en lagen van de maatschap-
pij moeten komen: noch de meest 
geniale wetenschapper, noch het 
meest duurzaam levend individu, 
noch de meest machtige politicus 
kan deze problematiek op zijn 
eentje oplossen. Vanuit die inge-
steldheid lanceerde GoodPlanet 
Belgium het project ‘Water 2015 
Solutions’, met als doelstelling om 
het bewustzijn over de waterpro-
blematiek te vergroten en oplos-
singen voor die problematiek te 
verzamelen en voor te stellen op 
het volgende Wereldwaterforum. 
Of hoe we niet altijd het probleem, 
maar wel eens vaker de oplossing 
moeten centraal stellen. Laat ons 
focussen op het feit dat we met 
z’n allen deel kunnen zijn van de 
oplossing, en niet van het pro-
bleem. 

Wat natuurlijke 
beschikbaarheid 

van water betreft, zijn 
Vlaanderen en Brussel 
regio’s die volgens de 
internationale normen een 
ernstig watertekort 
kennen 

Bart Devos
VOORZITTER WORLD YOUTH 
PARLIAMENT FOR WATER
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“Meer informatie over de initiatieven 
rond Wereldwaterdag vindt u op 

www.dekrachtvanwater.be 
Ik wens u alvast veel leesplezier!”

Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige 
bĳlagen die zich richten op een specifi ek 
thema en de daarbĳ behorende doelgroep. 
Zo brengen wĳ lezer en adverteerder dichter 
bĳ elkaar. Deze bĳlage wordt gepubliceerd
door Mediaplanet en valt niet onder
de verantwoordelĳkheid van
de redactie van De Standaard.
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INSPIRATIE

H et belang van een verantwoord 
waterverbruik wordt steeds duidelij-
ker. De behoefte aan proper water is 

groot bij de industrie en gezinnen, zowel nu 
als in de toekomst. Dit vraagt om een struc-
turele oplossing, waar al wie bouwt aan kan 
bijdragen. De op timalisatie van het waterbe-
leid van een onderneming houdt niet enkel 
voordelen in op het vlak van het milieu, ook 
economisch kan het op lange termijn aar-
dig wat winsten opleveren. Wij zetten zeven 
mogelijkheden op een rij.

1 Minder gebruik van leidingwater 
dankzij gescheiden afvoer van 

regen- en afvalwater
Een nieuwbouw kan worden voorzien van 
afzonderlijke rioolstelsels voor het regen- en 
afvalwater. Het regenwater gaat naar de buf-
fer- en opslagvoorzieningen. Bij bestaande 
gebouwen wordt het regenwater eerst van het 
afvalwater gescheiden, waarna ook dan het 
regenwater richting de bu� erinstallatie gaat. 
Dit regenwater kan dan worden gebruikt voor 
bedrijfsprocessen.

2 Overstromingen voorkomen met 
ondergrondse bu� ervoorzieningen 

Tijdens zware stortbuien mag het water niet 
meteen doorstromen naar de rivieren, want zo 
gaat het verloren en zorgt het voor overlast. Buf-
fertoevoegingen vertragen de afvoer van regen-
water. Dit kan in de vorm van bovengrondse 
bu� erbekkens of ondergrondse opslagputten. 
Nadien kan het regenwater worden gerecupe-
reerd en gebruikt.

3 Infi ltratie of vertraagde lozing van 
regenwater: goed voor het 

aanvullen van de grondwaterlaag
Het overtollige water in bu� erbekkens of 
opslagputten moet langzaam in de bodem 
kunnen infi ltreren om geen overstromingen 
te geven. Onder verharde oppervlaktes wordt 
daarom best een infi ltratiebed aangelegd. Ook 
een vertraagde lozing is een mogelijkheid. De 

plaatsing van een pompput of wervelventiel is 
hierbij een uitstekende manier om het opge-
slagen water vertraagd in de boden te laten 
sijpelen.

4 Opgevangen regenwater: ideaal als 
sproeiwater, spoelwater, 

koelwater,…
Nog beter dan het vertraagd lozen, is de recu-
peratie van het verzamelde regenwater in buf-
ferbekkens of opslagputten voor verschillende 
toepassingen binnen het bedrijfsproces. Daar-
naast is regenwater onder andere ook handig 
als spoelwater in toiletten, voor de bewatering 
van groen, als brandwater en het reinigen van 
voertuigen. 

5 Waterbehandeling: een wettelijke 
verplichting

Bedrijfsprocessen en de reiniging van 
voertuigen zorgen voor vervuild water 
dat olie en/of vetresten bevat. Vooraleer 
dit water naar de riolering vloeit, kan het 
grotendeels gezuiverd worden via een 
combinatie van slibputten, een compacte 
waterzuiveringsinstallatie, rietvelden en 
olie- en vetafscheiders.

6 Meetgoten maken slimme 
waterlozing mogelijk

Een bedrijf wordt belast op de verhouding tus-
sen het gebruik van leidingwater en de lozing 
van water. Een meetgoot aan het bedrijfster-

rein is de manier om eenvoudig en toch nauw-
gezet de waterlozing te meten én zo ook te 
controleren. 

7 Slimme infrastructuurwerken zijn 
fundamenteel in een duurzaam 

waterbeleid
Door van bij de start van een project aan-
dacht te hebben voor de waterproblematiek 
is integratie mogelijk die winst oplevert in 
de portemonnee én voor het milieu. Maar 
er is nog meer winst te halen. Zo zorgt weg-
verwarming voor veilige loskades en op- en 
afritten, blijven bedrijventerreinen dankzij 
waterdoorlatende bestrating toegankelijk en 
worden ongevallen voorkomen.

7 opties voor een duurzamer waterverbruik
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V anaf 1 januari 2015 gebruiken open-
bare diensten geen pesticiden meer. 
Naast de openbare besturen onder-

houden nu ook scholen, ziekenhuizen, kin-
derdagverblijven, zorginstellingen en heel 
wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij. 
En ja, ook jij moet voortaan je voetpad zonder 
pesticiden proper houden.

Waarom is de wetgeving uitgebreid? 
Pesticiden vormen een bedreiging voor het 
milieu, de waterkwaliteit en het behoud van 
duurzame waterreserves. We moeten ook 
onze gezondheid beter beschermen tegen 
de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groe-
pen zoals kinderen, jongeren, ouderen en 
mensen met een zwakke gezondheid lopen 
het grootste risico. Daarom moeten we het 
gebruik van pesticiden zo veel mogelijk voor-
komen. Om ongewenste planten te bestrij-
den, zijn er tal van goed werkende alterna-
tieve methoden, zoals borstelen en branden. 

Wat als je in een
grondwaterbeschermingszone of 
langs oppervlaktewater woont?
De watermaatschappijen halen ongeveer de 
helft van ons drinkwater uit grondwater. Om 
de kwaliteit van dat grondwater uit water-
wingebieden te beschermen, zijn er bescher-

mingszones afgebakend. In deze zones, her-
kenbaar aan een blauw bord met watergolven, 
geldt een verbod op het gebruik van pesti-
ciden. Afwijken van dit verbod kan slechts 
onder zeer specifi eke voorwaarden. 

De andere helft van ons drinkwater komt 
uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen 
en in bermen is er daarom een verbod op het 
gebruik van pesticiden. Uiteraard gelden ook 
de voorwaarden van het product zelf. Die 
vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde 
pesticiden geldt een ruimere bu� erzone 
langs het oppervlaktewater.

Hoe pak je het aan?

Kruidgroei hoeft niet ongewenst te 
zijn

Door de natuur zijn gang te laten gaan in 
(een deel van) je tuin help je bijen en andere 
nuttige insecten. Ook trek je zo natuurlijke 
vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of 
slakken.

Verhard zo weinig mogelijk
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)

aanleg van je tuin. 

Slimme bodembedekkers
Plant bodembedekkers of werk met 

boomschors om open bodem te vermijden. 
Als je een nieuw gazon aanlegt, kies dan voor 
een gazonmengsel met miniklavers. De kla-
ver zorgt voor een natuurlijke bemesting van 
je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door 
donkergroen.

Gebruik alternatieven
Veeg en borstel regelmatig zodat er 

geen ophoping is van organisch materiaal en 
water. Branden werkt ook goed. Ook het hete 
kookvocht van je aardappelen of pasta op je 
tuinpad gieten is e� ectief om het onkruid te 
verbranden.

Waarom bestaat Wereldwaterdag?
Zondag 22 maart is het Wereldwaterdag: het 
uitgelezen moment om even stil te staan bij 
het belang van voldoende water van goede 
kwaliteit. Ook ons water is een schaarse bron, 
waar we best spaarzaam mee omspringen.
Helaas vervuilen we onze drinkwaterbron-
nen zonder dat we het zelf bese� en. Ieder-
een kan dus zijn steentje bijdragen. En dat is 
gemakkelijker dan je zou denken!

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

Nieuwe regels voor pesticidengebruik.
Doe jij het al zonder?

Pesticiden 
vormen een 

bedreiging voor het 
milieu, de waterkwaliteit 
en het behoud van 
duurzame waterreserves
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W aterzuivering bij bedrij-
ven is essentieel om 
tegemoet te komen aan 

de steeds strengere lozingsnor-
men die door de overheid worden 
opgelegd met het oog op de verdere 
sanering van onze waterlopen. 
Zonder aan die lozingsnormen te 
voldoen, hypothekeert men zelfs 
de uitbating van het bedrijf. Farida 
Doulami, CEO van het technisch 
raadgevend ingenieursbureau 
EPAS, licht toe.

Waarom mag het belang 
van waterzuivering niet 

worden onderschat?
“De installaties waarin de water-
zuivering plaatsvindt, kunnen 
het best worden vergeleken met 
longblaasjes die het vervuilde 
bloed, in dit geval afvalwater, zui-
veren en zuurstofrijk bloed terug 
in de bloedsomloop, in dit geval 
de waterlopen, sturen. Ze vervul-
len dus een vitale functie voor de 
gezondheid van de waterketen. 
Lang ontbrak het in Vlaande-
ren echter aan bewustzijn en de 
nodige kennis over het belang 
van waterzuivering.”

“Het is vooral met het sinds de 
jaren 80 en 90 gegroeide milieu-
bewustzijn en de concretisering 
daarvan in de VLAREM-regelge-
ving, dat beleid en technologie 
in een stroomversnelling zijn 
terecht gekomen. Precies die 
versnelling was voor technische 
adviesbureaus zoals het onze 
destijds de motor om zich te 
verdiepen in hoe bedrijven hun 
volledige watercyclus kunnen 
optimaliseren.”

In welke zin is het Vlaamse 
waterbeleid geëvolueerd?

“Het beleid in Vlaanderen heeft 
in de voorbije decennia een evolu-
tie gekend van een sterke focus op 
pure afvalwaterbehandeling naar 
een ruimere interpretatie van 
de waterbalans. Vandaag tracht 
men onder de noemer ‘integraal 
waterbeheer’ te streven naar 
een optimaal waterbeleid dat 
alle aspecten van de watercy-
clus integreert. Met het groeiend 
milieubewustzijn is gaandeweg 
ook het besef ontstaan dat water 
als grondstof eindig is. Zowel een 
beperking van het verbruik als 
een toename van het hergebruik 
van water zijn voor vele bedrijven 
speerpunten geworden van hun 
beleid.”

Welke noden en 
mogelijkheden zijn er voor 

bedrijven?
“Leidingwater is voor bedrijven 
een erg dure grondstof geworden. 
Ze worden er immers aanzienlijk 
op belast. Bovendien wordt het 
gebruik van grondwater beperkt 
door de VMM, omdat er als gevolg 
van een overmatig gebruik in het 
verleden alsmaar minder grond-
water beschikbaar is. Bedrijven die 
traditioneel veel water verbruiken, 
gaan daarom op zoek naar betaal-
bare oplossingen om dit gebruik 
terug te dringen.”

“Een eerste vaststelling is 
vaak dat er te veel water wordt 
gebruikt voor de reiniging. Dat 
moet indien mogelijk alvast wor-
den geoptimaliseerd. Vervolgens 
kan er worden gekeken welk 
type van behandeling het meest 
geschikt, duurzaam en kostenef-
fi ciënt is om het overblijvende 
afvalwater te zuiveren. De laatste 
stap bestaat erin dat het rest-

water dat voordien zou worden 
geloosd toch kan worden herge-
bruikt in de productie. Het voor-
malige afvalwater moet dus terug 
drinkbaar worden gemaakt.”

“Dankzij vrij recente technolo-
gieën zoals ultrafi ltratie en omge-
keerde osmose is het vandaag 
mogelijk om tot 70% van het water 
op die manier te hergebruiken 
voor ondere andere koelwater-
systemen of voor de reiniging van 
tanks. De overblijvende 30% aan 
afvalwater kan, indien ze niet con-
form de lozingsnormen is, worden 
nabehandeld.”

Kan er nog meer gebeuren 
dan deze optimalisatie in 

de productie?
“Een sector zoals bijvoorbeeld de 
voedselproducerende nijverheid 
verbruikt enorme hoeveelheden 
water. Het voorbeeld van de pro-
ductie van een pint bier die over-
eenstemt met een verbruik van 3 
tot 5 glazen water, spreekt tot de 
verbeelding.”

“Bij het streven naar een opti-
maal waterverbruik wordt ech-
ter steeds meer afgestapt van de 
zogenaamde ‘Blue footprint’, die 
zich beperkt tot de hoeveelheid 
water die bij de productie wordt 
verbruikt. In de plaats hiervan 
hanteert men nu liever het begrip 
‘Water footprint’, waarbij ook 
gekeken wordt naar het traject 
van de grondstoffen, diensten, 
enz. die nodig zijn voor de produc-
tie van een bepaald product. Op 
die manier komt men soms tot 
hallucinante verhoudingen. Zo 
vertegenwoordigt de watervoet-
afdruk van dezelfde pint bier een 
hoeveelheid die equivalent is met 
maar liefst 300 glazen water.”

Hoe ver staat Vlaanderen 
hierin ten opzichte van de 

rest van de wereld?
“Terwijl in het ontwikkelde 
Westen ‘duurzaamheid’ een 
goed ingeburgerd en zelfs trendy 
begrip is geworden, vormt de 
opkomst van enkele nieuwe 
wereldeconomieën - de zoge-
naamde BRIC landen - momen-
teel een enorme bedreiging voor 
onze groene planeet. Deze landen 
zijn immers voornamelijk gericht 
op een snel groeiende productie 
en hechten daarom veel min-
der belang aan een verantwoord 
watergebruik.”

“Los van het hete hangijzer 
van de klimaatopwarming zou 
een slinkende voorraad grond- en 
drinkwater wel eens de hoofd-
bekommernis van onze wereld-
leiders kunnen worden. Hoewel 
Vlaanderen in het verleden niet 
onmiddellijk de reputatie had 
een koploper te zijn op het vlak 
van milieubeleid en technologie, 
kan het toch samen met andere 
Europese economieën een voor-
trekkersrol spelen in dit bewust-
makingsproces. Mogelijk biedt 
zich in die groeilanden zelfs een 
duurzame businessopportuni-
teit aan in het aanbieden van de 
opgebouwde kennis en ervaring. 
Vlaanderen mag deze boot dus 
absoluut niet missen.”

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

“De productie van 
één pint bier vergt 
vijf glazen water”

Bij het streven naar 
een optimaal 

waterverbruik wordt 
steeds meer afgestapt van 
de zogenaamde 
‘Blue footprint’. 
In de plaats hiervan 
hanteert men nu liever het 
begrip ‘Water footprint’

Farida Doulami
CEO VAN HET TECHNISCH 
RAADGEVEND 
INGENIEURSBUREAU EPAS



6  ·  WWW.DEKRACHTVANWATER.BE

NIEUWS

Louis Balcaen neemt deel aan de
zwaarste zeilwedstrijd ter wereld

“We zijn een nietige stip
in een gigantische oceaan”
Wat maakt de Volvo Ocean Race zo 
uniek?
“Het is een zeer intense race, waarbij we in 
negen etappes en met negen teamleden aan 
boord rond de wereld zeilen. Het is de ultieme 
uitdaging binnen het zeilen. Mens en boot 
worden hier voortdurend tot in het extreme 
op de proef gesteld. We zeilen in feite zoals 
men met een Formule 1 wagen rijdt. We 
proberen altijd de volle 100% uit onze boot 
te halen, zelfs als het stormt en s’ nachts. Er 
wordt op geen enkel moment een compro-
mis gemaakt op het vlak van snelheid.”

Hoe ga je om met die extreme 
omstandigheden?
“Dat is voor iedereen van het team iets per-
soonlijks. Soms heb ik het gevoel dat we over 
de grens van het extreme gaan. Het is mijn 
eerste deelname aan deze race, dus mijn 
grens is in zekere zin nog onbepaald. Ik ver-
leg ze tijdens deze race van dag tot dag. Het 
is een geruststelling om te weten dat onze 
teamleider, de Nederlander Bouwe Bekking, 
ongelofelijk ervaren is.”

Wat is jouw achtergrond?
“Ik zeil al van toen ik 8 jaar was met een een-
mans jeugdzeilboot en nam op jonge leeftijd 
deel aan verschillende Europese en wereld-
kampioenschappen. Vanaf mijn vijftiende 
ben ik overgestapt naar de 420 en 470 klasse en 
ook daarmee heb ik steeds op internationaal 
niveau gevaren. Tijdens deze periode kwam ik 

voor het eerst in contact met Bouwe Bekking. 
Op mijn achttiende besloot ik om economie te 
gaan studeren, en dat bleek al snel niet com-
bineerbaar met mijn drukke zeilschema. Mijn 
ouders overtuigden me van het belang van 
een diploma, en dus besliste ik om mijn stu-
dies even voorrang te geven.”

Hoe ben je dan toch terechtgekomen bij 
Team Brunel?
“Na mijn studies bleef ik zeilen en contact 
houden met Bouwe. Ik wist dat ik op dat 
moment ver weg was van een deelname, 
maar vroeg hem toch wat hij verwachtte 
van een zeiler in zijn team. Bouwe heeft toen 
verschillende aandachtspunten en de nodige 
ervaringen opgesomd, zoals o� shore-erva-
ring, een fysieke topconditie en iets extra 

kunnen bijbrengen aan het team. Ik heb al 
die punten in me opgenomen en beslist om 
het te proberen. Ik nam een sabbatjaar en 
concentreerde me opnieuw voltijds op het 
zeilen. Aanvankelijk was dat moeilijk omdat 
ik er lang uit was geweest, maar na enkele 
maanden begon ik steeds sneller voorruit-
gang te boeken.”

Hoe verliep de selectie?
“Er moeten volgens de regels van de race 2 
personen mee aan boord die jonger zijn dan 
30 jaar. In januari 2014 mocht ik dan deelne-
men aan de selectiedag van Team Brunel. We 
waren met 20 uitverkorenen uit een lijst van 
300 kandidaten. Brunel is als bedrijf gespeci-
aliseerd in de aanwerving van specifi eke pro-
fi elen. De selectie gebeurde dus op basis van 
heel wat op maat opgestelde testen, zoals case 
studies, psychologische testen, fysieke testen 
en het geven van een elevator pitch.”

“Een week na die intense dag kreeg ik te 
horen dat ik samen met vier andere kandi-
daten was geselecteerd om vijf maanden te 
gaan proefvaren in Lanzarote, waar zich het 
trainingskamp van Team Brunel bevond. In 
die periode werkten we onder een voorwaar-
delijk contract. In juni heb ik uiteindelijk 
het verlossende nieuws gekregen dat ik was 
uitgekozen.”

Wat is jouw persoonlijke doel tijdens 
deze race?
“Wat ik enorm interessant vind, is dat ik 

Louis Balcaen (25) is de enige Belgische deelnemer aan de Volvo Ocean Race, bekend als 
de zwaarste en langste zeilwedstrijd ter wereld. Dit avontuur brengt hem in negen maanden 
rondom de wereld, goed voor een reis van meer dan 70.000 kilometer. Tijdens een tussenstop 
in Sanya (China) lukt het Louis om even tijd te maken in zijn drukke wedstrijdschema en een 
gesprek te voeren via Skype.

mijn persoonlijkheid op verschillende vlak-
ken kan ontwikkelen en mezelf beter leer 
kennen. We leven met een team van negen 
personen gedurende lange tijd op een heel 
kleine oppervlakte, zonder enige vorm van 
luxe, met weinig slaap en veel druk. Je komt 
jezelf dus meerdere malen tegen en leert om 
kritiek om te zetten in iets positiefs. Het is 
een ervaring die me ongetwijfeld sterker zal 
maken en zal wapenen voor andere uitdagin-
gen en teleurstellingen waarmee ik in mijn 
verdere leven word geconfronteerd.”

Wat waren voor jou de moeilijkste 
momenten tot dusver?
“Bij de derde etappe tussen Abu Dhabi en 
Sanya kwamen we pas vijfde aan en dat was 
een mentale opdo� er, zowel voor mezelf als 
voor de andere teamleden. In de vorige etap-
pes zaten we immers steeds dicht bij de lei-
ders. We wonnen zelfs de tweede etappe met 
aankomst in Abu Dhabi. Als je dan tijdens de 
daaropvolgende etappe gedurende meer dan 
20 dagen merkt dat je als team slabakt, dan 

Mijn respect voor 
de pracht van de 

natuur is enorm gegroeid. 
We komen bijvoorbeeld 
walvissen tegen en zien
’s nachts vallende sterren 
en kometen

Op sommige 
momenten 

bevinden we ons 
werkelijk duizenden 
kilometers van het 
dichtstbijzijnde stuk 
land. Dan weet je dat je 
maar beter voorzichtig 
bent en zorgt dat er 
niets misgaat

In negen 
etappes en met 

negen teamleden aan 
boord zeilen we rond 
de wereld. Het is de 
ultieme uitdaging 
binnen onze sport

Louis Balcaen
ZEILER
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Hou jij van de natuur en de zee? 
Dan raden we je aan om deze lente 
of zomer eens een luxe powerboot 
te huren. Dat kan bijvoorbeeld bij 
Knokke Boat Rental. Er zijn heel wat 
verschillende mogelijkheden:

1 Ontspanning en natuur
Als je eerder houdt van rust en natuur, 

dan is een powerboot het ideale middel om je 
even af te zonderen van de zomerse drukte op 
de zeedijk. Je kan op je boot genieten van een 
glas champagne en tapas, met je gezin naar 
de zeehonden gaan kijken op de Belgisch/
Nederlandse grens, het Thornton windmo-
lenpark bezichtigen of even wegdoezelen op 
het wiegen van de boot. Een ontspannende 
familie-uitstap die geschikt is voor alle leef-
tijden en smaken!

2 Avontuur en sport
Ben je eerder op zoek naar avontuur 

en actie? Dan kan je je zeker uitleven door op 
volle snelheid met je powerboot door de gol-
ven te klieven. Je kan er bovendien een lijn 
aan vastmaken en je favoriete watersport 
beoefenen. Of even heen en weer naar Enge-
land varen? Op slechts vier uur sta je aan de 
overkant van het Kanaal.

3 Teambuilding
Ook voor bedrijfsuitjes en teambuil-

dings is een luxe powerboot een ideale en 
comfortabele oplossing. Je medewerkers zul-
len de unieke en exclusieve beleving vast en 
zeker waarderen. Ze kunnen zo immers even 
al hun dagdagelijkse verplichtingen aan wal 
laten en de zeebries alle stress en zorgen laten 
wegblazen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
rally op zee? Bovendien kan de bootervaring 
worden gecombineerd met andere leuke acti-
viteiten aan de kust en kan er catering worden 
voorzien. Luxe en avontuur gaan dus perfect 
samen.

4 Speciale gelegenheid
Een uitstap per powerboot is boven-

dien een origineel cadeau voor een verjaar-
dag, vaderdag, moederdag, een jubileum…  
Verras de gelukkige dus met een cadeaubon 
en profi teer er met wat geluk zelf van mee. De 
kans is immers groot dat hij of zij je zal vra-
gen om zelf mee te gaan. Bovendien hoeft het 
niet altijd een koets of limousine te zijn bij 
een bruiloft. Met een aankomst per boot zal 
je iedereen verrassen!

Vier goede 
redenen om een 
luxe powerboot 
te huren

moet je sterk kunnen blijven in je hoofd en er 
voor blijven gaan.”

“Fysiek was de eerste etappe dan weer de 
zwaarste. Het oceaanzeilen is immers nog 
relatief nieuw voor mij. Wanneer je dan 
plots in de zwaarste oceaanrace ter wereld 
terechtkomt, dan is dat vanzelfsprekend 
enorm uitputtend. We werken dag en nacht 
in shifts van vier uur. Zelfs als je niet van 
wacht bent, kan je nooit echt rusten, zeker 
niet als nieuweling. Dat is dus soms wel even 
slikken.”

Wat was daarentegen het mooiste 
moment van je deelname?
“Het mooiste moment was ongetwijfeld 
onze winst van de etappe tussen Kaapstad 
en Abu Dhabi. In de laatste twee uur voor 
aankomst zaten we nek aan nek met onze 
tegenstander. Pas in de laatste rechte lijn 
slaagden we erin om hen in te halen. Dat was 
een ongelofelijke climax. Maar ook midden 
op zee beleef je de meest unieke momenten. 
We komen bijvoorbeeld walvissen tegen en 

zien ’s nachts vallende sterren en kometen. 
Het zijn dus evenzeer de kleine dingen en het 
besef van de pracht van de natuur die dit tot 
een onvergetelijke ervaring maken.”

Tijdens de race zijn jullie erg a� ankelijk 
van die natuur en ook de grillen ervan. 
Wat leer je daaruit?
“Aanvankelijk zou ik gezegd hebben dat we 
tegen de natuurelementen zeilden. Nu heb 
ik geleerd dat we met de natuurelementen 
moeten meezeilen. Mijn respect voor de 
natuur is enorm gegroeid en ik weet dat je 
je daar maar beter nederig tegen opstelt. We 
zijn uiteindelijk maar een nietige stip in het 
midden van een gigantische oceaan en zijn 
volledig a� ankelijk van de natuur.”

“Op sommige momenten bevinden we 
ons werkelijk duizenden kilometers van het 
dichtstbijzijnde stuk land. Dan weet je dat 
je maar beter voorzichtig bent en zorgt dat 
er niets misgaat. Ons enige hulpmiddel is 
een satellietverbinding met het hoofdkwar-
tier van de wedstrijdorganisatie. Daar staan 

artsen paraat om ons te begeleiden bij het 
toedienen van de eerste hulp. Ieder teamlid 
is hierin getraind, maar dat is natuurlijk niet 
voldoende wanneer het echt misloopt en 
de komst van professionele zorg uren kan 
duren.”

Wat is het eerste dat je eind juni zal doen 
bij je aankomst in Zweden?
“Ik zal eerst letterlijk terug met beide voeten 
op de grond moeten komen en mijn leven 
verder proberen te hervatten. Deze race is 
enorm intens, waardoor je in zekere zin het 
contact met je werkelijke leven verliest. Ook 
mis ik uiteraard mijn familie en vrienden 
enorm. Die banden zal ik na de race moeten 
herstellen. Dat is uiteindelijk een van de 
grootste lessen die ik trek uit deze ervaring: 
de appreciatie van de simpele dingen in het 
leven.”

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediplanet.com 
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A nn Dejonghe wil aanstaande 
zomer met haar gezin op reis 
met een jacht in de Adriati-

sche zee nabij Kroatië. Dat kan echter 
niet zomaar. Vooraleer je veilig aan 
het roer mag staan, dien je de nodige 

brevetten en ervaring voor te leggen. 
Dus ging Ann op zoek naar mogelijke 
opleidingen en kwam ze terecht bij 
de ‘Vlaamse Vaarschool’ die op ver-
schillende locaties in Vlaanderen 
zowel de opleiding ‘Stuurbrevet’ als 
‘Yachtman’ aanbiedt.

Waarom heb je beslist om 
deze opleiding te volgen?

“Ik zeil al sinds mijn kindertijd. Nu 
we zelf kinderen hebben die alle 
vier zeilen - onze zonen zitten in 
de zeescouts - willen mijn man en 
ik een andere manier van reizen 
ontdekken: namelijk een rond-
reis met een huurjacht. Net zoals 
anderen dat per auto doen, willen 
we graag via het water nieuwe 
plekken ontdekken en onze eigen 
route afl eggen. Toen we uitzochten 
welke stappen er nodig waren om 
dit avontuur te realiseren, bleek 

dat we voor het besturen van een 
zeiljacht best een voorbereidende 
lessenreeks ‘Yachtman’ volgden. 
Om een jacht te mogen huren, heb 
je een ICC (International Certi-
fi cate  of Competence) nodig. Dit 
kan je bekomen op basis van het 
Algemeen of Beperkt Stuurbre-
vet of het brevet van ‘Yachtman’. 
Het Stuurbrevet is meer gericht 
en geschikt voor motorjachten, 
de opleiding tot het ‘Yachtman’-
brevet biedt een meerwaarde voor 
zeilers.”

Welke stappen moest je 
doorlopen?

“De praktijkopleiding ‘Kustvaart 1’ 
legden we reeds vorige zomer af bij 
de Vlaamse Vaarschool in Nieuw-
poort. Gedurende 5 dagen werden 
we op zee opgeleid tot een volwaar-
dig bemanningslid. In het najaar 

volgde ik samen met mijn man de 
theoretische opleiding ‘Yachtman’. 
Deze bestond uit 15 avonden van 
telkens drie lesuren. We leerden 
heel wat over navigatie, het mari-
tiem milieu en meer bepaald inte-
ressante weerkundige inzichten, 
het herkennen van diverse golven 
en stromingen, de vele reglemen-
ten en wetgeving rond het varen, 
de juiste terminologie en een basis-
kennis scheepsmotoren. Tot slot 
kregen we ook een onontbeerlijke 
opleiding veiligheid, EHBO en com-
municatie op zee.”

“Kort na de cursus legden we het 
theoretische examen af. Dat leek 
ons het best, omdat alle stof toen 
nog vers in ons hoofd zat. Het ging 
immers om een cursus van meer 
dan 800 pagina’s. Het examen werd 
afgenomen door de FOD Mobiliteit 
en Vervoer. Nu willen wij in het 

voorjaar nog de praktijkopleiding 
‘Kustvaart 2’ volgen om nog beter te 
leren navigeren en de verantwoor-
delijkheid te kunnen nemen als 
schipper.”

Wat vond je het moeilijkste 
aspect tot dusver?

“Het moeilijkste vond ik het navi-
geren. Je moet een goed inzicht 
verwerven om het e� ectief in de 
praktijk te kunnen toepassen. De 
wetgeving en reglementen verg-
den een aantal dagen studietijd. 
En misschien het belangrijkste 
dat we geleerd hebben: een veilige 
vaart veronderstelt ‘goed zeeman-
schap’!”

S teeds meer gezinnen gaan 
op zoek naar manieren om 
te besparen op hun water-

verbruik. Dat is enerzijds mogelijk 
door regenwater te gebruiken daar 
waar het kan, maar anderzijds ook 
door aan de kraan zelf op leiding-
water te besparen. Kranen worden 
immers alsmaar slimmer ontwor-
pen om tegemoet te komen aan de 
vraag naar meer duurzaamheid, 
zonder a� reuk te doen aan het 
gebruiksgemak.

Maar liefst 30% van het totale 
waterverbruik in Vlaanderen is 
voor rekening van de huishou-
dens. Wanneer we kijken naar het 
leidingwater alleen loopt dit zelfs 
op tot 60%. Gemiddeld gebruikt 
een Vlaming zo’n 110 liter water 
per dag. Deze cijfers zijn niet 
langer houdbaar, en daarom wor-
den er innovatieve oplossingen 
bedacht, ook door de producenten 
van kranen.

Klassieke oplossingen niet 
gebruiksvriendelijk
De markt wordt overspoeld met 
waterbespaarders voor aan het 
uiteinde van kranen. Wanneer het 
enige doel waterbesparing is, dan 
is zo’n vast gemonteerde water-
bespaarder een goede oplossing. 
Je bespaart dan water telkens als 

je de kraan aanzet. Anderzijds zal 
je helaas ook ondervinden dat de 
waterdruk onvoldoende is en dat 
het lang duurt om bijvoorbeeld 
een pan of de gootsteen te vullen 
met water. Dit kan een grote erger-
nis zijn in het dagelijkse leven 
waarin alles snel en e£  ciënt dient 
te gaan.

Flexibiliteit: keuze aan de 
gebruiker
Om het gebruiksgemak van water-
besparende kranen te verhogen, 
bestaan er vandaag kranen waarbij 
je als gebruiker zelf kan beslissen 
wanneer je wil besparen. Zo kan 
je bijvoorbeeld bij de Fern kraan 
van Damixa iedere keer opnieuw 
kiezen om een halve of een hele 
straal te laten lopen. Kies je voor de 
halve straal, dan verminder je het 
waterverbruik per minuut terwijl 
de druk toch behouden blijft. Je 
moet dus niet langer kiezen tus-
sen gemak en duurzaamheid, maar 
krijgt het beste van twee werelden.

Een concreet voorbeeld: wan-
neer je kiest voor een halve straal, 
bijvoorbeeld bij het handen wassen 
of het wassen van groenten, dan 
verbruik je 40 tot 50% minder water 
dan wanneer je een hele straal laat 
stromen voor het vullen van bij-
voorbeeld een emmer of gieter. Ook 
met kinderen in huis kan dit erg 

handig zijn. Je hoeft je geen zorgen 
meer te maken over de hoeveelheid 
water die ze gebruiken wanneer de 
kraan aan staat.

Koude start: spaarzaam met 
warm water
Een kraan die met een slimme 
‘koude start’-functie is uitgerust, 
kan bovendien helpen om ook 
energie te besparen. Een koude 
start houdt in dat alleen koud 
water - en geen mix van warm en 
koud water - wordt gebruikt wan-
neer de kraan voor het eerst wordt 
aan gezet in de oorspronkelijke 
centrale stand. Het verbruik van 
warm water wordt op deze manier 
verminderd zonder dat je hier als 
gebruiker enige hinder van onder-
vindt. Op jaarbasis kan dit een 
aardig verschil opleveren voor je 
energiefactuur.

Met een zeil- of motorjacht varen?
Start met de juiste voorbereiding!

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

Duurzaam waterverbruik dankzij slimme kraan

Ann Dejonghe
CURSIST BREVET ‘YACHTMAN’
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Waterzuivering
wordt recyclagefabriek
I n Vlaanderen zuivert Aquafi n 80 % van 

het huishoudelijk afvalwater. De Vlaamse 
waterlopen zijn vandaag dan ook een stuk 

gezonder dan 25 jaar geleden. Maar Aquafi n 
doet meer dan enkel de waterkwaliteit van 
onze beken en rivieren verbeteren. Meer en 
meer evolueren zowel het gezuiverd water 
als het zuiveringsproces zelf naar een bron 
van energie en grondsto en. 

Afvalwater als bron van energie
Bij Aquafi n worden rioolwaterzuiverings-
installaties omgebouwd tot een heuse 
recyclagefabriek. Zo zijn afvalwater en het 
overtollige zuiveringsslib een bron van 
hernieuwbare energie. Het water dat op de 
zuiveringsinstallaties toekomt, is redelijk 
warm. Logisch, want veel lozingen komen 
van het bad, de douche, de vaatwas of de was-
machine. Via warmtepompen wordt deze 
energie aangewend voor bijvoorbeeld de ver-
warming van de dienstgebouwen. 

Het grootste potentieel voor groene 
stroom zit echter vervat in het zuiverings-
slib, het ‘overschot’ aan micro-organis-
men dat tijdens het zuiveringsproces is 
ontstaan. Door het slib te vergisten, slaat 
Aquafi n twee vliegen in één klap. Ten eerste 
wordt het volume verlaagd met 30 %, waar-
door we het aantal transporten over de weg 
drastisch kunnen verminderen en zo onze 
ecologische voetafdruk verkleinen. Ten 
tweede ontstaat tijdens het gistingsproces 
biogas, dat met een elektromotor wordt 
omgezet in groene stroom. In 2014 produ-
ceerde Aquafi n op die manier 11,3 miljoen 
kWh, genoeg om meer dan 3.200 gezinnen 
een jaar lang van energie te voorzien.

Hergebruik van grondstoffen
Zuiveringsslib bevat relatief veel mine-
ralen en is daardoor interessant voor de 
cementindustrie, als grondstof en als 
brandstof. Qua afzet van gedroogd zuive-

ringsslib gaat er dus niets verloren. Toch 
ziet Aquafi n hier nog meer potentieel in 
wat betreft het herwinnen van grond-
sto en. Vandaag wordt bijvoorbeeld in 
een pilootinstallatie in Leuven struviet 
gewonnen, een vorm van fosfor. Wereld-
wijd stevenen we door het uitputten van 
de voorraden fosfaaterts af op een fosforte-
kort. Struviet uit zuiveringsslib is een van 
de mogelijke oplossingen. 

Een ander voorbeeld is cellulose, dat mas-
saal wordt doorgespoeld in de vorm van 
toiletpapier. Aquafi n test momenteel de 
mogelijkheden voor het terugwinnen van 
deze grondstof. Ook het winnen van bio-
kool of bioplastics behoort tot de mogelijk-
heden die Aquafi n verder onderzoekt. Maar 
het grootste potentieel voor hergebruik 
zit misschien wel in het water zelf, dat 
kan hergebruikt worden als proceswater 
en koelwater. Een piste die in de toekomst 
steeds belangrijker zal worden!

LEEFMILIEU

Aquafi n heeft de afgelopen 25 jaar voor 
Vlaanderen de infrastructuur uitge-
bouwd en geëxploiteerd die nodig is 
voor de zuivering van het huishoude-
lijk afvalwater. Uiteraard blijft Aquafi n 
daar ook in de toekomst onverminderd 
op inzetten. Maar het bedrijf wil de 
opgebouwde kennis ook op een andere 
manier inzetten voor het leefmilieu. De 
klimaatverandering dwingt ons om in 
Vlaanderen anders te leren omgaan met 
hemelwater. 

Doordacht hemelwaterplan
De belangrijkste maatregel om water op 
straat te vermijden, is ruimte geven aan 
water. Aquafi n heeft een goed zicht op de 
werking van de rioolstelsels in Vlaan-
deren. Het kan de impact van buien 
met verschillende intenties simuleren. 
Vanuit zijn grondige gebiedskennis kan 
Aquafi n voor gemeenten een hemelwa-
terplan met concrete oplossingen op 
maat opstellen. 

Zo kunnen gemeenten de bestaande 
knelpunten met betrekking tot water-
overlast wegwerken. Bovendien kun-
nen werken om ruimte te geven aan 
water vaak prima gekoppeld worden 
aan stadsvernieuwing en een aangena-
mere leefomgeving. Kortom: een door-
dacht hemelwaterplan kan waterover-
last vermijden én tegelijk een meer-
waarde voor burgers creëren!

Water in 
harmonie met 
de omgeving

Vandaag wordt in 
een pilootinstallatie 

in Leuven struviet 
gewonnen, een vorm van 
fosfor. Wereldwijd stevenen 
we door het uitputten van 
de voorraden fosfaaterts af 
op een fosfortekort. Struviet 
uit zuiveringsslib is een van 
de mogelijke oplossingen 
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S Milieuvervuiling zorgt wereldwijd voor grote 
problemen, ook in de zeeën. Zo is er ‘plastic 

soep’, plastic afval dat niet volledig a� reekt en in zee 
door de verschillende stromingen gegroepeerd raakt 
in megavuilnisbelten. Het plastic breekt wel af, maar 
in kleine plastic partikeltjes die vissen en vogels 
inslikken, waarna ze sterven met een maag vol plas-
tic. Bij zeeschildpadden zien we vaak dat ze plastic 
verpakkingen of afval rond hun fl ippers krijgen als 
klein dier. Wanneer ze groeien, groeit het plastic niet 
mee, waardoor fl ippers afgekneld en vanzelf afge-
sneden worden. Aquatopia, hét aquarium van Antwer-
pen, gaf twee zeeschildpadden een nieuwe thuis nadat 
ze hun onderkaak waren kwijtgeraakt door geloosde 
visnetten en niet meer konden overleven in de vrije 
natuur. Proper water is ook een levensnoodzakelijk 
voor vissen en waterdieren!

S En waarom niet voor een zeilcruise ‘à la carte’ 
kiezen? Dit aanbod richt zich zowel tot gepas-

sioneerde lie� ebbers, vrienden en families die in 
alle vrijheid van een zeiltocht willen genieten als 
tot ervaren zeilers die graag andere oorden opzoe-
ken.  Met meer dan 450 boten voor 36 bestemmin-
gen overal ter wereld, van de Caraïben tot de Mid-
dellandse Zee, de Indische Oceaan, de Baai van 
Chesapeake of de Stille Oceaan, zijn ShipShopTra-
vel en zijn partner overal aanwezig waar het aange-
naam zeilen is. 

ShipShopTravel biedt u de mogelijkheid een 
zeilboot of catamaran te huren voor een trip op de 
mooiste zeeën ter wereld. Huur met of zonder skip-
per, huur van hutten aan boord of persoonlijke ser-
vice: ShipShopTravel organiseert de zeilcruise van 
uw dromen. 

S Even stilstaan bij het belang van water? Bij 
Hidrodoe, het unieke waterDOEcentrum te 

Herentals, doen we dit elke dag. Een bezoek aan 
Hidrodoe betekent waterplezier binnen en buiten, 
meer dan 120 doe-opdrachten, een unieke 4D-fi lm 
en alles wat je wil weten over water.  Maar op Wereld-
waterdag (22 maart) mag het wat meer zijn. We bren-
gen je een kleine watershow en spelen samen met 
jou het interactieve spel ‘Hoger - Lager’. Niet met 
speelkaarten, maar wel met water. En we openen 
onze Blauwe Watertuin voor urenlang plezier. Geen 
lange toespraken, maar vooral veel fun, mét inhoud. 
Kom gerust eens langs. We zijn doorlopend open van 
9.30 tot 17 uur. Show en spel worden verschillende 
keren per dag opgevoerd.

MEER INFO: www.hidrodoe.be, 014/44.26.44

S Knokke Boat Rental is uniek in België op het 
gebied van de verhuur van luxe moterboten. Je 

kan er snelle RIB’s (Rigid Infl atable Boats) huren. Dat 
zijn onzinkbare motorboten met een harde onder-
kiel en opblaasbare zijkanten, ook wel de ‘Jaguars’ 
van de zee genoemd. Ze combineren performance 
met luxe. Knokke Boat Rental streeft ernaar om voor 
elk publiek een unieke beleving te creëren waarbij 
veiligheid, comfort, service & kwaliteit bovenaan 
staan.

MEER INFO: www.knokkeboatrental.be 

Aquatopia: nieuwe thuis 
voor zeeschildpadden

Knokke Boat Rental:
water & ontspanning

Hidrodoe:
elke dag Wereldwaterdag

ShipShopTravel: cruises 
hebben de wind in de zeilen!

WATER I N AL ZIJN FACETTEN

Geïoniseerd water is gezond 
voor mens en milieu
E r zijn maar enkele plaatsen in de 

wereld waar water nog in zijn meest 
pure en ongerepte vorm voorkomt. 

Shirley Seber van Kangen Water Belgium 
legt uit.

‘Kangen’: terug naar de oorsprong
“Op enkele locaties is het elektromagnetisch 
veld van de aarde veel sterker. Het water 
dat zich daar bevindt staat onder enorme 
invloed van dit sterke magnetisch veld en 
wordt zo op natuurlijke wijze geïoniseerd”, 
zegt Seber.

“Onze Kangen Water toestellen van het 
Japanse bedrijf Enagic doen meer dan zui-
veren. Ze kunnen water via een elektrolyse 
proces opnieuw ‘resetten’, dit om de nega-
tieve elektromagnetische velden te ver-
wijderen uit het water. En dat is ook te zien 
aan de structuur van de watermoleculen. 
Deze komen voor in clusters van zes mole-
culen en vormen zo prachtige zeshoekige 
kristallen.”

Verkies geïoniseerd 
kraantjeswater boven 
flessenwater
“Maar liefst 92% van het water dat Belgen 
drinken, is water uit PET-fl essen. Dit zorgt 

voor 55.000 ton afval en een CO2-uitstoot van 
370.000 ton per jaar. Flessenwater is boven-
dien vele malen duurder dan water van de 
kraan. Met ons toestel, dat een levensver-
wachting heeft van 20 jaar, ben je daardoor 
na ongeveer drie jaar al break-even.”, zegt 
Seber. 

“Kraantjeswater is goedkoop, beter voor 
het milieu en altijd voorradig. Je weet ech-
ter niet altijd welke (schadelijke) sto  ̄ en 

het bevat. Door het eerst 
te fi lteren en dan te 
ioniseren, verkrijg 
je opnieuw volledig 
puur water met de 
perfecte alkaline-
zuurtegraad ver-
houding en bewaar 
je toch de essentiële 
mineralen die meestal 
verloren gaan bij waterzui-
vering met bijvoorbeeld omge-
keerde osmose”, zegt Seber.

Vijf watertypes
“Het toestel, het enige watersysteem met 
een medisch certifi caat, geeft je de keuze uit 
vijf verschillende types water, die variëren 
van erg zure tot erg hoge pH-waarden. Elk 
type heeft een specifi eke functie en kan voor 
verschillende doeleinden worden gebruikt. 
Het type met een pH-waarde tussen 8.5 en 
9.5 pH noemen we Kangen Water”, aldus 
Seber.

“Dit type water heeft hoge antioxidant-
waarden die voordelig zijn voor de gezond-
heid en veroudering tegengaan. Boven-
dien gaat de alkalische pH-waarde de 
verzuring van het lichaam tegen, wat goed 

is tegen degeneratieve 
ziektes. De micro-

clustering zorgt tot 
slot voor een diepe 
hydratatie en ont-
gifting van het 
lichaam. Het sys-

teem wordt door heel 
wat artsen erkend en 

ook topsporters gebrui-
ken het om verzuring en 

blessures te voorkomen en 
sneller te recupereren.”

“Andere watertypes zorgen er dan weer 
voor dat pesticiden, schoonmaakmiddelen 
en andere chemische producten overbodig 
worden”, besluit Seber.

 BRON: KANGEN WATER BELGIUM

Door 
kraantjeswater 

eerst te fi lteren en dan 
te ioniseren, verkrijg je 
opnieuw volledig puur 
water met de perfecte 
alkaline-zuurtegraad 
verhouding 

Shirley Seber, 
KANGEN WATER BELGIUM

92% 
van het water 

dat Belgen drinken, 
komt uit PET-fl essen. 
Dit zorgt voor 55.000 
ton afval en een CO2-
uitstoot van 370.000 

ton per jaar
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NIEUWS

Iedereen weet dat water drinken 
gezond is. Talloze onderzoeken 
bevestigen dit. Om in topconditie 
te zijn, moet je minstens twee liter 
water per dag drinken. Velen komen 
daar echter niet aan omdat ze 
moeite hebben om er een routine 
van te maken. Een waterkoeler op 
het werk of thuis kan helpen om die 
drempel te overwinnen.

Slechts 28,7% van de Belgen haalt de mini-
mum aanbeveling van 1,5 liter per dag van 
dranken uit de watergroep van de voedings-
driehoek. Tot die watergroep behoren ener-
giearme dranken zoals water, thee, ko�  e en 
light frisdranken. Van al deze keuzemoge-
lijkheden is water echter veruit de gezond-
ste. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde 
Belg dagelijks 0,658 liter mineraalwater 
drinkt, wat bijzonder weinig is. Slechts 
20,4% van de Belgen drinkt meer dan 1 liter 
water per dag.

Voordelen
Water lest je dorst, hydrateert je lichaam 
en houdt je vochtbalans op peil. Het heeft 
bovendien een bewezen impact op je gezond-

heid en je algemeen welzijn. Zo werkt het 
onder andere concentratieverhogend, gaat 
het de vermoeidheid tegen, verhoogt het je 
weerstand tegen ziektes en helpt het je om 
calorieën te verbranden. Sneller naar een 
glas water grijpen helpt ook om fi tter 
en productiever door het leven te 
gaan.

Onze huid bestaat voor 64 procent uit 
water. Hoe meer water je drinkt, hoe beter 
de textuur en weerbaarheid van je huid. Zo 
zorgt water ervoor dat rimpels, poriën en 

littekens minder zichtbaar worden en je 
huid minder gevoelig wordt voor irri-
taties of puistjes. Deze e� ecten wer-
ken echter enkel op korte termijn, 
en daarom is het belangrijk om 
een gewoonte te kweken. Het 
heeft geen zin om éénmalig 
een grote hoeveelheid water te 
consumeren, want dat krijgt 
je lichaam toch niet verwerkt.

Gezonde gewoontes
Hoewel de meesten onder ons 
dit wel weten, blijkt uit onder-
zoek dat we allen nog te weinig 
water drinken om tot een gezonde 
levensstijl te komen. Het blijft te vaak 
bij mooie voornemens die uiteindelijk 
weer uitdoven. Het opbouwen van de rou-
tine om regelmatig een glas water te drin-
ken, is helemaal niet gemakkelijk.

We moeten dus zoeken naar manieren 
die ons op lange termijn kunnen helpen om 
onze drinkgewoonten te verbeteren. Een 
waterkoeler kan hierbij helpen, omdat er zo 
steeds vers water beschikbaar is en je niet 
langer moet sleuren en tijd verliezen met 
gekocht fl essenwater. De fl essen worden 

aan huis of op kantoor geleverd. Het ver-
hoogt bijgevolg het comfort en verlaagt het 
risico op rugklachten.

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

Regelmatig water drinken:
een gewoonte met veel voordelen

De Belg drinkt 
gemiddeld slechts 
0,65 liter water 
per dag

Slechts 28,7%
van de Belgen haalt 

de minimum aanbeveling 
van 1,5 liter per dag

van dranken uit de 
watergroep van de 
voedingsdriehoek
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