Van bron tot kraan
... en terug

Afvalwater

Watermakers: medewerkers en klanten voorop

64 gemeenten

Inzetten op nieuwe zoetwatervoorraden en

circulaire watersystemen

Waarden

Bronnen permanent gemonitord +

Missie
Visie

automatisering meetnet

16 Riopact-vennoten
+2 Riopact-vennoten (Wezembeek-Oppem & Kraainem)
in 2018

grondwater

48 Riopact-gemeenten

Business
intelligence

Toekomstplan
2014 - 2020

VOKA Charter Duurzaam
Ondernemen 2017 behaald
1.468
medewerkers

Anticiperen op droogte
klimaatbestendige drinkwatervoorziening via doordachte
beschermingsstrategie
en beleidsafspraken

Wij gaan
voor digitaal:

Industriewater

Digitale waterfactuur

Start
tweede
installatie
bij
NEW

Nieuwe website
met klantenzone

Raadpleeg ons volledige jaarverslag online
op jaarverslag2017.dewatergroep.be

Bouw
nieuwe
installatie
bij

6.848.771 m3

6.809.650 m3

7.039.805 m3

promoten

5.405.494 m3

Domiciliëring

€

5.214.196 m3

€

€

4.148.937 m3

en betaalmogelijkheden

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nieuw
contract
bij

Activiteitenverslag 2017

De Watergroep: een duurzaam waterbedrijf

Kerncijfers drinkwater

Toekomstproject Meander

Waterbalans
Inwoners

Zoals een meanderende rivier banen we ons een weg naar
een duurzame toekomst.
Cultuuromslag naar een lerend en innovatief bedrijf.
Van provinciaal georganiseerd naar procesgestuurd.

Investeringsprogramma
4% verkoop

23% aankoop

+ 0,21%

1% grijswaterprojecten
3% industriewater

(3.027.594)

50% grondwater

Productie

+ 2,68%

Nieuw organogram

Masterplan voor
waterproductiecentrum
De Blankaart krijgt vorm

Renovatie en verfwerken
aan watertoren van
Meeuwen-Gruitrode

Renovatie open ﬁlter
in waterproductiecentrum Kluizen

Nieuwe waterproductiecentra
in de steigers
in Eeklo

(130.296.499 m³)

Directeur-generaal

Waterproductiecentrum Vlakenhof
in opbouw

Aftakkingen in dienst

+ 1,25%

Management assistance

HR

Externe relaties

Innovatie

Strategische projecten

IDPB

19% oppervlaktewater

(1.341.360)

Onze leidingen

+2,49%

Bedrijfsprocessen re-engineering

Nieuw waterproductiecentrum
met ontharding
in Bilzen

(166.910.676 m³)
beschikbaar volume

Distributie
en toevoer

Productie
en opslag

Directiecomité

Bedrijfsondersteunende
diensten

Markt
en klant

Stafdiensten

Renovatie reservoir
Gasthuisberg in Leuven

32.768 km

Gemiddeld huishoudelijk
verbruik per aftakking daalt

4% andere

52% persoonlijke
hygiëne

Onthardingsinstallatie Velm
in dienst

Leiding uit dienst
gemiddeld

leidingen (+ 153 km)

Nieuwe grondwaterwinning in Tongeren

Waterproductiecentrum
Waarmaarde in de steigers

48,2 jaar

7% planten en tuin

Waterproductiecentrum
Zoutleeuw gerenoveerd

5% poetsen

Gemiddelde leeftijd leidingnet

36,3 jaar

Welkom aan nieuwe klanten uit Vlaamse Rand

10% drank
en voedsel

Na een succesvolle voorbereiding in 2017 groeide het verzorgingsgebied van De Watergroep met:

5 volledige en

SintGenesiusRode

Kwaliteit van bron tot kraan

70,20

15% textiel wassen

GIS-databank
een nieuwe fase

Doorlichting
kwaliteitszorgsysteem

193.000

levert bijkomende accreditaties
op voor labo De Watergroep

nieuwe klanten

64.500

de digitale watermeter

aan analyses in labo

Duizenden staalnames
Door De Watergroep overgenomen van IWVB/Vivaqua

Digitale meetsystemen
Ruimer aanbod

nieuwe aftakkingen
De Watergroep voor overname

Slimme technologie voor een slimme watervoorziening

1%
70,59

71,63

71,90

72,28

73,85

75,00

73,44

76,01

WezembeekOppem
Tervuren

SintPietersLeeuw

Halle

78,17

Kraainem
Brussel

+/-

77,51

Kortenberg
Dilbeek

7% vaat- en
handwas

6 gedeeltelijke gemeenten

Steenokkerzeel

79,56

Grimbergen

80,69

Merchtem

Renovatie en verfwerken
aan watertoren van Bierbeek
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garanderen uitmuntende
drinkwaterkwaliteit

Slim met bedrijfsgegevens
unieke meet- en rapportomgeving

