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Ekopak gaat via Waterkracht, de joint-venture tussen Ekopak,
PMV en water-link, huishoudelijk afvalwater zuiveren tot
proceswater voor de Antwerpse sites van TotalEnergies.  
 
TotalEnergies heeft vandaag met water-link een langetermijnovereenkomst gesloten voor

de levering van duurzaam proceswater voor zijn industriële sites in Antwerpen. Het water
zal afkomstig zijn van het Waterkrachtproject, waarbij Ekopak de trotse

technologieleverancier is. 
 
TotalEnergies verlaagt substantieel de druk op zoetwaterbronnen 
Het contract tussen water-link en TotalEnergies is een belangrijke mijlpaal in het

Waterkracht project. Waterkracht beoogt om vanaf 2025 jaarlijks zo’n 20 miljard liter
circulair proceswater te produceren en te leveren in de haven van Antwerpen.  

 
De overeenkomst maakt van TotalEnergies de grootste klant van het circulair proceswater.

Jaarlijks gaat het om 9 miljard liter circulair proceswater, het equivalent van het
watergebruik van 280.000 inwoners.

“Enkele maanden geleden kondigden met trots het waterkracht project en
de bouw van onze nieuwe waterrecyclagefabriek aan. We zijn blij dat de
interesse groot is en veel bedrijven willen meestappen in dit duurzaam
waterverhaal. Met TotalEnergies als nieuwe klant is de kans dan ook groot
dat de beoogde productiehoeveelheid van 20 miljard liter per jaar zal
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overschreven worden.” 
– Pieter Loose, CEO Ekopak 

Over Waterkracht 
Waterkracht, een initiatief dat kadert in het veiligstellen van de leveringszekerheid van
water, is een samenwerking tussen water-link, Ekopak, PMV en Aquafin. Deze partijen

slaan de handen in elkaar om het gezuiverde afvalwater van Antwerpse huishoudens te
hergebruiken als proceswater voor bedrijven in de haven van Antwerpen.  

 
Ekopak zal de nieuwe waterrecyclagefabriek op de NextGen site in Antwerpen bouwen en

exploiteren. Enerzijds gaat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie omliggende bedrijven
voorzien van kwalitatief en duurzaam proceswater. Anderzijds speelt de

waterzuiveringsinstallatie een belangrijke rol in Waterkracht, in deze fabriek zal het
aangeleverde gezuiverde afvalwater opgewerkt worden tot koelwater voor de haven. 

 
Water-link voorziet een nieuw leidingdistributienetwerk en zorgt ervoor dat het proceswater

tot bij de klant komt. 

 
Deze aankondiging bevat verklaringen die als “toekomstgerichte verklaringen” gelden of als zodanig kunnen worden

beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie,

met inbegrip van de woorden “geloven”, “ramen”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemens zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”,

“voortzetten”, “voortdurend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “nastreven”, “trachten”, “zou” of “zou moeten” en bevatten

Meer info
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verklaringen door de Vennootschap betreffende de beoogde resultaten van haar strategie. Verklaringen over de toekomst

bevatten van nature risico’s en onzekerheden en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte

verklaringen een waarborg biedt op toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen

materieel afwijken van dewelke die door de toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld. De Vennootschap verbindt er

zich generlei toe om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij daar bij wet toe

wordt verplicht. 
 

Ekopak provides a specialised offer in industrial

water treatment. The company connects hereby

trusted systems to technological innovation. Our

services consist of three pillars: equipment,

chemicals and disinfection.
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