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SLIM MET WATER

Een integrale aanpak voor een duurzame toekomst



Cruciaal voor mens & maatschappij
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Water, een schaars goed
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Zomer 2018: absolute piekverbruiken

Bron: VMM



Water in Vlaanderen: drinkwater



Grondwater / oppervlaktewater
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75% grondwater – 25% oppervlaktewater

Jaarproductie De Watergroep 2017: 130 miljoen m³

94 miljoen m³ uit grondwater

36 miljoen m³ uit oppervlaktewater

85 grondwaterproductiecentra 

& 5 oppervlaktewatercentra



Water, het blauwe goud?
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Gemiddelde (integrale) waterfactuur

De Watergroep

drinkwater zuivering afvoer BTW



Uitdagingen bieden kansen

Buitenlandse projecten



Een greep uit onze industriewaterklanten

Fine Food (Meat)



Wat brengt de toekomst?

VRAAG AANBOD

EN OOK



Onze 4 pijlers van innovatie

Innovatie @ De Watergroep 11

• Integrale 
kwaliteitszorg

• Procesverbetering

• Digitalisering

• Transparantie

• Vertrouwen 

• Flexibiliteit

• Netwerk

• Kracht digitale interactie

• Leren van elkaar

• Intern-in Vlaanderen

• Betere klantenfocus

• Individuele 
benadering

• Nieuwe 
verwachtingen

• Snellere reactie

• Kwaliteit

• Kwantiteit

• Circulaire economie

Duurzame 
water-

voorziening

Dichter bij 

onze klanten 
&       

stakeholders

Performante 

waarde-
keten

Slimme 
organisatie

Bedrijfsmodel

Samenwerking

Klant

Procesexcellentie



Smart is the way to go…

A smart water company uses digital technology, data and communication technology to enhance quality and

performance of its services, to reduce costs en resource consumption, and to engage more effectively with its

customers and stakeholders  
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Industrie 4.0  Water 4.0
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“20% van het drinkwater wordt niet in rekening gebracht”
Investeringen in  sensoren, digitale meters, doorgedreven data analyse creëert nieuw inzicht, waarmee we de sociale, ecologische en economische impact verlagen



Digitale meters  in Europa

De evolutie naar smart meters is ingezet in Europa en wordt gedreven door wanbetaling en lekdetectie

Type meterinstallatie per nutsbedrijf, 2016 

Bron: Bluefield research, 2016

UK: lekreductie

Spanje: financiële crisis

Andere technologie voor NRW (akoestisch

detector, pressure mngt, districtmeters

met dataloggers, …). Denemarken en 

Duitsland hebben laagste NRW

UK en Spanje zijn pioniers op gebied van slimme 

meters, maar de drijfveren zijn verschillend. Leerpunten 

qua organisatie massa roll out, GDRP, communicatie, 

aanpak, etc.

Studie uitgevoerd door VMM om advies uit te brengen 

om AWVR te wijzigen. Sterke belangstelling van VMM 

naar ervaring vanuit elektriciteit en gas (reglementering, 

privacy, etc) en privacy aspecten. Vraag tot 

kosten/baten analyse. 

Interesse naar rol van slimme watermeter in 

armoedebestrijding en budgetbeheer

Smart Meter biedt de kans om relatie met steden en 

gemeenten te versterken en klant centraal te stellen.

Opportuniteit ontwikkelen diensten bovenop Smart 

Meter door end-to-end keten te herbekijken



29/03/2019 Infovergadering digitale watermeter Laarne16

Invoering digitale watermeters

 Batterij: 16 jaar 
levensduur

 Meerdere indexen/dag 

 Optie: temperatuur 

 Alarmen: 

 Lek 

 Terugstroom 

 Draadloos netwerk

 Gekeurd (MID) 

 Optie: regelklep

 Mini-display 

 Plug & play
(= makkelijke 
installatie) 

 Install & forget                        
(= geen onderhoud) 

 Kunststof 

 Loodvrij 

 Ultrasoon 
meetprincipe
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Decentrale watervoorziening



Klanten centraal
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Innovatie in klantencontact

Meerdere communicatiekanalen

Bredere bereikbaarheid

Op maat van al onze klanten

Nieuwe diensten door digitale meters

Inzicht in dagverbruik - rationeel watergebruik

Lekalarm



Wat denken onze toekomstige klanten ?
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Thank you!

Water. Today and Tomorrow.


