1881 – 2016

VOORWOORD
Trots op onze voorgeschiedenis, met de blik op de toekomst
Het verleden

Het begon allemaal in 1880, toen werd Antwerp Waterworks Cy Ltd opgericht. Onze eerste klant werd ingeschreven
op 14 maart 1881 in de Reyndersstraat 43. De waterlevering startte, eerst schoorvoetend, en kwam volop op gang
na Wereldoorlog I. Een nieuw tijdperk was aangebroken voor de Antwerpenaar, hij hoefde niet langer met emmers
water te zeulen, schoon water werd nu, via een leidingnet, tot aan de deur gebracht. Dat betekende ook het einde
van de cholera-epidemieën in de stad.
We kijken in deze brochure 135 jaar terug, een periode waarin we uitgroeiden van Antwerp Waterworks Cy ltd tot iv
Antwerpse Waterwerken en uiteindelijk water-link ov. Het bedrijf ontpopte zich tot grootste waterproducent van het
land, die behalve aan de residentiële klant ook water levert aan andere waterbedrijven en de industrie.
Een bedrijf waar de levering van veilig en gezond drinkwater, 7 dagen per week, vanzelfsprekend is.

De toekomst

Maar we kijken vooruit: wat zal de toekomst ons brengen, welke nieuwe diensten hebben we nodig? De wereld verandert constant, water-link verandert mee en breidt haar aanbod producten en diensten uit.
Vandaag kunnen we onze klanten beter en efficiënter bedienen door middel van nieuwe technologieën. Focus op
klantenservice, waar de klant kan rekenen op onze expertise voor binneninstallaties, warm water, regenwater,
afvalwater en natuurlijk ons paradepaardje, de slimme watermeter.
Verder werken we graag mee aan innovatieve projecten voor de ‘smart cities’ van de toekomst, zoals warmtenetten,
opvang en hergebruik van regenwater en waterinfrastructuur. Kortom, we zijn klaar voor de volgende 135 jaar, met
meer aandacht voor duurzaamheid, innovatie en het gebruiksgemak van al onze klanten.

André Gantman
voorzitter water-link

Voor 1860: de “goede” oude tijd
Sedert de middeleeuwen halen de inwoners water aan
een honderdtal wijkputten die verspreid staan in de stad.
In de 17e eeuw werden de putten afgedekt en voorzien van pompen.
Pas in 1907 worden die afgeschaft;
Waneer Gilbert van Schoonbeke midden de 16e eeuw de Nieuwstad ontwerpt, bouwt
hij een pompstation, “Waterhuis” genaamd, om er de brouwerijen van water te voorzien. In 1635 krijgt het aansluiting op de Herentalse Vaart die al vanaf 1486 vers water
in de stad brengt. Tot in 1931 levert het Waterhuis water in de havenbuurt.

pompzuil Veemarkt

Quinten Metsysput
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rosmolen Waterhuis

1860 - 1880: behoefte aan water
Vanaf het midden van de 19e eeuw ondergaat Antwerpen ingrijpende veranderingen.
Industriële bedrijven concentreren zich in en om de stad. De haven wordt uitgebreid in
noordelijke richting en profiteert van de in 1863 vrijgekochte Scheldetol.
Het stijgende aantal stoomschepen en ook de spoorwegen hebben behoefte aan ketelwater. De talrijke pakhuizen doen het risico op brand toenemen (brand Sint Felixpakhuis 1861). De bevolking groeit snel aan in een stad die tot 1859 opgesloten zit in haar
Spaanse vestingen, met alle hygiënische wantoestanden en epidemieën van dien. De
behoefte aan leidingwater doet zich meer en meer voelen en het Waterhuis kan dat
niet leveren.

gang met pomp

fragment stadsplan
van Losson (1846)

Willemdok
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College, voorgezeten door burgemeesterLeopold de Wael

1860 – 1880: de aanloop
Voorstellen voor een waterleiding komen vanaf 1861 onder het Meetingbestuur
van burgemeester Van Put op het stadhuis aan. Het liberale college onder leiding
van Leopold de Wael wijst in 1872 de werken toe aan een Engelse groep rond
Joseph Quick.

lossen van stoomketels aan de brug van Walem

Na financiële problemen komt de concessie in handen van de firma Easton & Anderson. De ingenieurs kiezen voor een rivier die nauwelijks door rioolwater wordt
beïnvloed. Alleen de Nete bij laagtij komt daarvoor in aanmerking, ze zullen die
bij de brug van Walem aantappen.
In 1880 stichten ze de Antwerp Waterworks Cy Ltd, waaraan ze begin 1881 alle
installaties overdragen.

Van 1881 tot 1890:
feestroes

leidingenplan AWW

Op 21 juni 1881 wordt de Antwerpse waterleiding plechtig geopend. Dat gebeurt met
de nodige plechtigheden in Rumst en in Antwerpen, en een groot banket in het Hôtel
Saint-Antoine op de Groenplaats.
Antwerp Waterworks financiert twee monumentale fonteinen: de “tellorenfontein” van
Hendrik Beyaert aan de Nationale Bank (nu aan de Jan Van Rijswijcklaan), en voor een
deel ook de Brabofontein van Jef Lambeaux op de Grote Markt. Bovendien plaatsen ze
fonteinpaaltjes in de volksbuurten, waar de omwonenden gratis leidingwater kunnen
tappen.

doorsnede pompstation

eerste abonneeboek

1881

1885

1886

1887

1890

21 juni, plechtige opening waterleiding

eerste kwaliteitsklachten

fontein Hendrik
Beyaert

plechtige opening
Brabo-fontein

directeur Adolph Kemna
ijvert tijdens zijn hele
ambtstermijn voor
kwaliteitsverbetering

Adolphe Kemna: directeur 1890-1912

Van 1891 tot 1900:
pionierstijd

spotprent (1903)

De waterlevering komt traag op gang: in 1890 is het waterverbruik per dag amper
6000 m³ en in 1900 is nog maar 10% van de bevolking aangesloten.
De prijs blijkt met 40 centiem per kubieke meter aan de hoge kant. Bovendien komen
er regelmatig klachten dat het water stinkt en geel kleurt.
Er wordt een nieuw zuiveringsprocedé uitgewerkt: de revolving purifier, maar ook die
faalt. Voor een duurzame oplossing moet men wachten tot in … 1955, wanneer naar
Maaswater kan worden overgeschakeld.

personeel Walem
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1892-’93

1894

nieuwe kwaliteitsproblemen:
revolving purifier

regels Kaiserliches
Gesundheitsamt voor de
bacteriologische
watercontrole

rapport 1885

installaties Walem/Rumst

1898

1899

•
•

uitbreiding in Walem/Rumst
en tweede aanvoerleiding naar Luithagen

inrichting laboratorium in Walem/Rumst
Adolphe Kemna publiceert “The biology of sand filtration”

watervlo

hydrodictyon

spirogyra

microscopische foto’s genomen door Adolphe Kemna
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Van 1901 tot 1910:
een troebele relatie met het stadsbestuur
Het bestaan van privénutsbedrijven zoals die voor water en gas wordt in vraag gesteld.
Het stadsbestuur grijpt naar een clausule die een overname mogelijk maakt.
De vergoeding die het aan Antwerp Waterworks moet betalen is echter te hoog, en de
Stad ziet af van een overname. Schepen Strauss doet er alles om een capaciteitsverhoging af te dwingen. Want tegen 1914 zal het verbruik 26.260 m³ per dag naderen, de
minimumcapaciteit die in 1881 werd opgelegd.

werffoto pompstation Luithagen

werfbezoek directeur Adolphe Kemna
en stadsingenieur Royers
stoommachines Luithagen
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1901

1906

1907

1908

brand Koninklijk Stapelhuis:
er komt een pompstation dichter
bij de stad (1905)

reeks processen om
betwiste tariefregeling

afschaffing laatste
stadspompen

nieuwe voorfilter
naar Frans model
(dégrossisseur)

... er komt een pompstation dichter bij de stad, te Mortsel (Luithagen, 1905)

Van 1911 tot 1920:
Wereldoorlog I

installaties te Notmeir (Duffel)

In de aanloop naar de Duitse verovering van Antwerpen verstoren de beschietingen
van het fort van Walem de productie van drinkwater aan de Nete.
Ook later beschadigen bombardementen in de stad heel wat leidingen. Het verbruikscijfer valt terug op de helft, zowat 10.000 m³ per dag.
De bezetter plaatst het Engelse waterbedrijf onder sekwester en stelt een
Zwangsverwalter aan. Het wordt verkocht aan een Duits concern.
Directeur Vandertaelen, de opvolger van Kemna,
neemt ontslag en wordt vervangen door een Duitser.

de raad van bestuur van Waterworks (1914)

1911

1913

1914

1914 - 1918

•

uitbreiding te Notmeir
(Duffel) met waterwinningsplaats, bekkens en voorfilter

oorlogsschade te Rumst;
noodwaterleiding vanuit de
dokken

eerste contracten met
de randgemeenten

•

einde processen: Antwerp Waterworks moet betwist tarief intrekken;
de Stad verzaakt de overname
capaciteit productiecentrum
Walem verhoogd
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waterbevoorrading van de “Belgenland” (Red Star Line)

Van 1921 tot 1930:
naar het einde van de concessie
Na de oorlog herneemt de vroegere activiteit snel. De opleving van de economie en
de grootse uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven maken extra voorzieningen
nodig. Met het vooruitzicht op het einde van de concessie in 1930 kan Antwerp Waterworks daar maar beperkt op ingaan. Er komt wel bijkomende pompcapaciteit, maar
de plannen voor aangepaste zuiveringsinstallaties blijven steken. Om de impasse te
doorbreken neemt de Stad het bedrijf over.
uittreksel uit het logboek op 26 november 1928

inhuldiging Kruisschanssluis
tekst overstroming

1923

1925

1926

1928

1930

laatste aanpassing
filteroppervlakte voor
einde concessie

onderhandelingen met de
Stad Antwerpen

versterking naar het
noorden: pompstation
Kattendijk

•

Stad neemt Waterworks
over op 31 december:
einde concessie van 1879

•

overstromingen onderbreken de waterproductie
havenuitbreiding
Kruisschanssluis
voltooid

overstroming van
de Nete in Walem/
Rumst (1928)
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pompstation Kattendijk

bekkens Notmeir (1935)

Van 1931 tot 1940:
de intercommunale

watervang Notmeir - 1930

Op 1 januari 1931 start de Antwerpse Waterwerken in een nieuwe juridische vorm, met
een kapitaal van 120 miljoen frank waarvan 69,1% in handen van de Stad Antwerpen,
22,6% van het Engelse Waterworks, en de overige 8,3% van 12 deelnemende gemeenten (Berchem, Boechout, Borgerhout, Deurne, Edegem, Ekeren, Hoboken, Hove,
Merksem, Mortsel, Kontich en Wilrijk).
Nu kan het bedrijf werk maken van de broodnodige aanpassingen aan productieinstallaties, pompstations en aanvoerleidingen. Op lange termijn kunnen ze nu ook
denken aan een oplossing voor de waterbron.

werken Notmeir (1934)

luchtfoto Walem (1932)

plan Walem (1927)

elektrische motor Luithagen

1931

1931-’35

1933

1937

1939

1 januari: start Intercommunaal waterbedrijf
Antwerpse Waterwerken
(AWW)

uitbreiding productiecapaciteit op grondgebied
Duffel

elektrisch pompstation in
Luithagen en ring aanvoerleidingen rond Antwerpen

levering aan PIDPA voor
Rupelstreek

Albertkanaal voltooid:
vergunning voor afleiding kanaalwater naar de
Kleine Nete
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statuten AWW (1930)
tekening waterwinningsplaats Notmeir (1931)

Van 1941 tot 1950:
Wereldoorlog II
In 1930-1939 wordt het Albertkanaal aangelegd. Vanaf 1939 wordt via de Kleine Nete
begonnen met het afleiden van overtollig kanaalwater naar het innamepunt in Duffel.
In tegenstelling tot Wereldoorlog I kunnen de activiteiten van AWW min of meer ongestoord voortgezet worden nu het bedrijf geen buitenlandse onderneming meer is.
Installaties worden bewaakt en er kan zelfs een grotere aanvoerleiding tussen
Walem en het pompstation Luithagen worden aangelegd.

werken
Kuypersstraat

Marshalldok

1940-’45

1943

1950

oorlogsomstandigheden: overschakeling
op Maaswater uitgesteld

nieuwe leiding van Walem/Rumst
via Notmeir naar Luithagen

aanleg leidingen Marshalldok

schapenteelt Walem
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Albertkanaal te Luik

bominslagen V1 & V2 centrum Antwerpen
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Van 1951 tot 1960:
overschakeling naar Maaswater

bezoek burgemeester Craeybeckx
en schepenen (1954)

Na de oorlog dringt AWW aan op de voltooiing van het Netekanaal, dat het Maaswater
naar nieuwe instellingen te Duffel en Rumst moet brengen.
Begin jaren 1950 is het zover; langs de Nete tussen Lier en Rumst komt een heel
nieuw zuiveringssysteem tot stand, dat aansluit op dat uit 1881.
In oktober 1955 stroomt het eerste Maaswater AWW binnen. Op 12 mei 1956 kunnen
ze niet alleen de nieuwe werken inwijden, maar ook 75 jaar water voor Antwerpen en
25 jaar AWW vieren

voorfilter Notmeir

1951-’54

1953

1955

waterwinningsplaats op het
Netekanaal te Lier en filterinstallatie te Notmeir

gemeente Burcht treedt toe

eerste Maaswater stroomt waterwinningsplaats Lier binnen

fles met eerste Maaswater (1955)
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glasraam voorfilter Notmeir

werken Netekanaal en waterwinningsplaats Lier (1954)

1956

1955-’57

1960

jubileumjaar

laatste uitbreiding filtercapaciteit in
Walem/Rumst

•
•

nieuw productiecentrum Walem in
bedrijf
stoommachines na 80 jaar
stilgelegd
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Van 1961 tot 1970:
bedrijfszekerheid door spreiding
Ondertussen is in de Antwerpse haven het tienjarenplan in uitvoering, dat de haven
activiteit tot aan de Nederlandse grens brengt en tal van internationale bedrijven
aantrekt.
Een opsplitsing van de productiemiddelen dringt zich op: een productiecentrum te
Oelegem, direct aan het Albertkanaal, is het resultaat. In Duffel bouwen ze een volledig nieuwe productie-eenheid met een eindbehandeling met ozon.
De watertoren van Berendrecht moet de noordelijke havengemeenten bevoorraden.
PIDPA levert hier het water.

ozoninstallatie Notmeir

hoofdzetel AWW Antwerpen - 1964

1961

1962

1963

•

pompstation Luithagen
omgebouwd: diesel vervangt
stoom

Lillo, Berendrecht en Zandvliet
treden toe

•
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gemeente Zwijndrecht
treedt toe
tweede verbinding
Schelde-oevers

watertoren Berendrecht

zinker Schelde

Plechtige opening van het productiecentrum Oelegem op 12 juni 1969. Van links naar rechts: directeur-generaal Jan Dirickx, secretaris-generaal Willy Clijmans,
provinciegouverneur Andries Kinsbergen en voorzitter Raymond Derine

1965

1968

1969

•
•
•

•

plechtige opening productiecentrum
Oelegem

nieuwe maatschappelijke zetel
vereffening Engelse AWW Cy Ltd
bevoorrading Mechelen vanuit
Walem 2

•

plechtige opening pompstation
Notmeir (ozon)
watertoren Berendrecht in
bedrijf

Van 1971 tot 1980:
vertraagde groei
Naast de koortsachtige activiteit om de snelle verbruiksevolutie op te vangen, moet men
zich nu vertrouwd maken met de specifieke kwaliteitsproblemen in de ruwwaterbron.
In 1966 verschijnen overigens de eerste Belgische kwaliteitsnormen voor drinkwater en
in 1978 de eerste Europese richtlijn daarover. Als gevolg van incidenten op de Maas en in
het Albertkanaal wordt gewerkt aan voorzieningen om Maaswater te kunnen opsparen.
Dat vormt de aanzet tot de spaarbekkens van Broechem en Eekhoven. De energiecrisis
van 1973 luidt echter een vertraging van de groei in.

dubbellaagsfilters Notmeir

levering TMVW & Pidpa - 1976

1970

1973

vistesten voor kwaliteitsbewaking te Oelegem

•
•
•
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energiecrisis
dubbellaagsfilters “CCF” te Notmeir
waterlevering aan TMVW vanuit pompstation Walem 2

luchtfoto Walem -1979

1977

1978

1980

beslissing veiligheidsreservoir
Eekhoven

Wet Chabert op de ontwikkeling
van de Waaslandhaven op de
Linkeroever

industriegebied Linkerscheldeoever
door NMW overgedragen aan AWW

Van 1981 tot 1990:
focus op kwaliteit

luchtfoto Broechem

In de ruwwaterbron ondervindt men problemen met de steeds terugkerende
verontreinigingen. Samen met andere waterbedrijven die Maaswater als grondstof
gebruiken (RIWA), en later ook door deelname aan de Internationale Maascommissie
(IMC) wordt actie gevoerd.
AWW formuleert een Toekomstplan 2000 met het oog op de watervoorziening van de
Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever. In de bestaande centra plannen ze een
extra zuiveringsstap met actieve kool die ongewenste stoffen moet tegenhouden.

tentoonstelling 100 jaar
AWW (1981)

brochure (1982)

1981

1982

1986

jubileum “100 jaar water
voor Antwerpen”

•

•

•

opname kwaliteitsprofiel
Maas van bron tot monding
spaarbekken Broechem

•

kernramp van Tsjernobyl
laat zich voelen
Jan Dirickx voorzitter van
de International Water
Supply Association

1989

1990

lancering Toekomstplan 2000

flotatie-eenheid voor
algenverwijdering te Notmeir

tentoonstelling 100 jaar AWW

Van 1991 tot 2000:
integrale kwaliteitszorg
De spaarbekkens van Broechem en Eekhoven zijn voltooid en alle productiecentra zijn
uitgerust met actievekoolfilters. De toegepaste zuiveringssystemen zijn aan
herziening toe.
Het laboratorium wordt aangepast aan steeds toenemende kwaliteitseisen o. a. door
het inschakelen van gesofistikeerde meetapparatuur.
Honderd jaar na de start van het eerste laboratorium konden ze in november 1998 een
gloednieuwe infrastructuur inwijden, gelijktijdig met de afsluiting van het Toekomstplan 2000.

collector Albertkanaal (1998)

afsluiting actievekoolproject (1997)
van links naar rechts: directeur-generaal
Gaston Merckx, voorzitter Hugo Schiltz,
prins Laurent, burgemeester Leona
Detiège, minister Theo Kelchtermans

1992

1995

plechtige opening spaarbekken
Eekhoven

•
•

bijkomende productie in Oelegem 2
actievekoolfilters te Oelegem en Notmeir

laboratorium
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luchtfoto Eekhoven

1996

1997

1998

•

certificatie EN 45001 voor
wateranalyse en ISO 9001 voor
productie-instellingen

•
•

•

leidingen industriegebied Linkeroever
overgedragen aan AWW
aanvang buitenlandse consultancy

nieuw laboratoriumcomplex te Rumst
“Lange Wapper-fontein” in de Schelde

Van 2000 tot heden:
evolutie tot een integraal waterbedrijf
AWW evolueert van een drinkwaterleverancier naar een integraal waterbedrijf. In
korte tijd vertrouwen 12 steden en gemeenten het beheer van de gemeentelijke riolen
en grachten toe aan RI-ANT, later Rio-link, het samenwerkingsverband tussen AWW en
Aquafin.
Tevens worden de industriële klanten ontzorgd, eerst via BIWS, later door Induss nv met
een aanbod van proceswater en deminwater en andere watergerelateerde diensten. Momenteel is Induss nv marktleider in België, actief op 6 sites.
Met TMVW wordt een samenwerkingsverband onder de naam water-link aangegaan.
Voorafgaand wordt een gezamenlijke zuiveringseenheid gebouwd in Oelegem (Aqua-link).
In 2015 wordt samen met Farys en De Watergroep een langetermijnovereenkomst
(Aquaduct) afgesloten voor verhoogde waterleveringen vanaf 2019. Daarvoor wordt gestart met de bouw van een nieuwe zuiveringseenheid te Walem die vanaf einde 2016 de
langzame zandfilters zal vervangen.
De leveringen aan Pidpa worden in 2008 voor dertig jaar verlengd, datzelfde jaar starten
ook de waterleveringen aan het Nederlandse Evides.
De Vlaamse regering, wordt actiever in de watersector met nieuwe wetgeving aangaande
de waterkwaliteit (2002), de tarievenstructuur en –regulering (2015) en openbare dienstverlening.
AWW wordt water-link, zodat de vlag de lading beter dekt.

2002

2003

•

•

•
•
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indienststelling Aqua-link
zuiveringseenheid te
Oelegem
decreet waterkwaliteit:
consument meer centraal
samenwerking met
Natuurpunt

•

van forfaitair tarief naar
bemeterd stelsel
digitalisering leidingenplannen
voltooid

2004

start industriële activiteiten
met BIWS

2005
start rioolactiviteit met
RI-ANT, later Rio-link

2010

2014

2015

start Induss nv

•
•

•
•

AWW wordt water-link
verlenging van water-link als
intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor drinkwater en rioolbeheer

Aquaductovereenkomst
bouw zuiveringseenheid Walem
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Van 2015 tot ...
water-link wordt een dienstenleverancier
Water-link biedt haar klanten diensten op maat. Global assetmanagement, klantgerichtheid, innovatie en technische performantie zijn onze sterktes. Enkele voorbeelden tonen dit aan.
85 jaar na de afschaffing van het Waterhuis (Brouwershuis), plant water-link opnieuw lokale drinkwaterproductie in Antwerpen. In de toekomst zullen, naast grootschalige zuiveringsinstallaties, kleinschalige duurzame waterzuiveringsinstallaties gebouwd worden, waarbij regenwater en grijswater
als bron gebruikt worden.
Door innovatieve screeningstechnieken beschikt water-link over een zeer goede kwaliteitsmonitoring.
Die wordt uitgebreid met een realtime opvolging van het distributienet.
In 2003 stapte water-link over van een forfaitair naar een bemeterd stelsel. In de toekomst worden
de mechanische meters vervangen door digitale meters (slimme watermeters), die waterdiensten via
“internet of things” mogelijk maken.

30
slimme watermeters 2016

31
nieuwe waterdiensten

EVOLUTIE LEVERINGSGEBIED
1881

1900

1960

32

1920

1980

1940

2000

LEVERINGSGEBIED - 2015
1. Antwerpen 2000
2. Antwerpen 2060
3. Antwerpen 2018
4. Antwerpen 2020
5. Berchem
6. Borgerhout
7. Merksem
8. Antwerpen 2030
9. Ekeren
10. Haven 2030
11. Deurne
12. Mortsel
13. Boechout
14. Hove
15. Kontich
16. Edegem
17. Wilrijk
18. Hoboken
19. Antwerpen 2050
20. Zwijndrecht
21. Haven 2040
22. Zandvliet en Berendrecht
23. Lillo
24. Beveren-Waas haven
25. Kalmthout
26. Kapellen
27. Schoten
28. Oelegem
29. Ranst
30. Broechem
31. Emblem
32. Vremde
33. Rumst
34. Hemiksem

25

22

26

21
23

9

8

10

24

27
7

20

2

19

11

1

28

6
3
29

5

4

30

18

32

12

17

13
16

31

14
34
15

33

33

FOTOVERANTWOORDING
Alle illustraties werden ontleend aan het Stadsarchief van Antwerpen, behalve:

p. 2: (Matsijsput) verz. Wim Van Craenenbroeck
p. 6: (personeel) verz. Ceuppens
p. 12: (watervang Notmeir; motor Luithagen) Wim Van Craenenbroeck
p. 14: (Marshalldok; filter Notmeir) Wim Van Craenenbroeck; (schapen) water-link
p. 15: (Jan Dirickx; viering 100 jaar) water-link
p. 16: (fles) Wim Van Craenenbroeck
p. 18: (watertoren) Wim Van Craenenbroeck
p. 20: (filter Notmeir) Wim Van Craenenbroeck
p. 21, 22, 25: (luchtopnames) Guido Coolens

COLOFON
Uitgever - water-link, 2016
Samenstelling - Wim Van Craenenbroeck, met bijdragen van Johan Cornelis en Steven De Schrijver.
Vormgeving - Pascale Van den Bosch
Coördinatie - Chris Janssens
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