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INNOVATIEVE EN DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR CHEMISCHE 
EN FARMACEUTISCHE AFVALWATERSTROMEN

InOpSys staat voor Innovative Operational Systems. Een 
totaaloplossing voor de on-site behandeling van afvalwater 
die tegelijkertijd duurzaam en CAPEX free is, dus zonder 
te moeten investeren. De oplossing bestaat uit Flexibele, 
Modulaire en Mobiele Units die on-site tussen de productie
en de biologische zuiveringsplants van de klant worden 
geplaatst.

Probleem componenten

De chemische en farmaceutische productieprocessen 
genereren afvalwaters die niet biologisch degradeerbaar zijn 
door de aanwezigheid van verschillende componenten:  

• Toxische organische moleculen;
• Actieve farmaceutische ingrediënten;
• Steroïden en hormonen;
• Zware metalen;
• Kleurstoffen.
• …

Bedrijven kunnen deze vaak licht beladen afvalwaters daarom 
niet aan de biologische waterzuivering aanbieden en opslag, 
transport en verbranding is de traditionele verwerking sinds 
vele jaren.  

Flexibele, Modulaire en Mobiele Units (FMMU)

InOpSys ontwikkelde een concept met Flexibele, Modulaire en 
Mobiele Units (FMMU) voor de on-site behandeling van deze 
afvalwaterstromen.  Flexibiliteit staat in functie van de noden 
van de klant; korte periode, langere duur, meerdere jaren en 
rekening houdend met het debiet en de samenstelling van de 
afvalstroom die kunnen variëren.  

Aan de hand van een combinatie van verschillende technieken 
(AOP, actief kool, flocculatie, precipitatie,…) en modulair 
gebouwde units wordt een passende oplossing uitgewerkt 
voor de afvalwaterstroom van de klant.  De units bestaan 
uit één of meerdere ATEX-containers en zijn mobiel en dus 
snel te verplaatsen op en tussen verschillende productie-
eenheden.
Het InOpSys-concept resulteert in een nieuwe aanpak 
van niet-bio-degradeerbare afvalwaterstromen waarbij 
transport en verbranding niet meer vereist zijn.  De on-site 
behandeling zorgt voor een waterstroom die wel aan de 
biologische afvalwaterzuivering kan worden toegevoegd.

AOP technologie

InOpSys kan gebruik maken van meer dan 8 jaar onderzoek
en ontwikkeling aan de KULeuven universiteit rond het 
gebruik van AOP (Advanced Oxidation Processes).  AOP 
omvat een aantal oxidatieprocessen waarbij ozon, UV, water-
stofperoxide en Fenton worden ingezet.  InOpSys heeft 
een zeer uitgebreide expertise inzake welke AOP-techniek 
of combinatie de meest geschikte is in functie van de te 
behandelen component en de matrix van de afvalstroom.  De 
InOpSys AOP-technologie kan aangewend worden voor de 
behandeling van afvalwaterstromen afkomstig van:

• Chemische productie
• Farmaceutische productie
• Verfindustrie

• Textielindustrie
• Tank cleaning
• …

AOP-technologie en Flexibele, Modulaire en Mobiele Units 
kunnen ook worden aangewend voor verwijdering van toxi-
sche organische componenten uit grondwater.

Verwijdering en recuperatie van metalen

De aanwezigheid van metalen (zink, kwik, nikkel, …) is voor 
heel wat afvalwaters een probleem.  De normering voor 
lozing en toxiciteit in de biologische afvalwaterzuivering is 
streng. InOpSys beschikt over verschillende technieken die 
in de Flexibele, Modulaire en Mobiele Units kunnen worden 
ingepast om deze metalen te verwijderen.  Indien deze meta-
len opnieuw als grondstof kunnen worden aangewend dan 
legt InOpSys de link met een metaalverwerkend bedrijf en 
wordt de kringloop gesloten.

Duurzame kostenreductie en totaal service

InOpSys biedt zijn klanten een duurzame oplossing aan. 
Het te behandelen afvalwater hoeft geen lange afstanden 
meer af te leggen naar een verbrandingsoven, en minder 
transport betekent minder CO2-uitstoot. Daarnaast kan 
ook verbranding verminderd worden, aangezien dit afval-
water voortaan on-site kan behandeld worden waarna het 
gewoon in de biologische zuivering van de klant kan.  
Bovendien voorziet InOpSys in het ontwerp en de con-
structie van de volledige unit, de opstart en de verdere 
opvolging on-site.  De klant betaalt per behandelde m3 
en hoeft geen investering door te voeren.  De InOpSys-
ingenieurs volgen alles op en beheersen de kennis en de 
expertise m.b.t. de ingezette technologie(ën).  

Consultancy, extra service en opvolging

Naast het ontwerpen, opbouwen, opvolgen en onder-
houden van de FMMU’s, biedt InOpSys ook consultancy, 
in-house en partner services aan.

Consultancy in:
• Afvalwaterstromen in kaart brengen
• Haalbaarheidsstudies van technologieën
• Formuleren van mogelijke oplossingen

En in-house en partner services voor:
• Water audits
• Pilootstudies
• HAZOP
• Analyse in organische verbindingen en specifieke 
   molecules
• Toxiciteitsmetingen (respirometrische testen)
• AOX/EOX-analyse
• Bepaling van concentraties van zware metalen

We don’t pick up your waste, 
we bring you a solution.

Zandvoortstraat 12 A    

B-2800 Mechelen    

info@inopsys.eu   
www.inopsys.eu

Flexibele, Modulaire en Mobiele Units 
  Voor on-site afvalwaterbehandeling 
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UNIEKE STRUCTUREN
WAAROM EEN HAL VAN VELDEMAN DE BESTE KEUZE IS:

- Alle onderdelen zijn roestvrij en hebben een lange 
   levensduur.
- Onze hallen zijn volledig afgesloten zodat het 
   binnenklimaat gecontroleerd kan worden en geurhinder 
   vermeden.
- Het lichtdoorlatende membraan zorgt voor een natuurlijke 
   lichtinval en dus een besparing op elektriciteitskosten.
- Het membraan is onderhoudsvrij dankzij zelfreinigende  
   eigenschappen.  
- Onze structuren zijn modulair en kunnen gemakkelijk 
   uitgebreid of verplaatst worden.
- Wij bieden de meeste oplossingen aan in zowel aankoop 
   als huur.
- Onze oplossingen zijn zowel geschikt voor tijdelijk als voor 
   permanent gebruik.

WAAROM VELDEMAN:

- 40 jaar ervaring en tevreden klanten over de hele wereld
- Eigen ontwikkeling en productie
- Professionele totaaloplossingen op maat conform 
   lokale normen
- Gecertificeerde producten en gekwalificeerde 
   medewerkers
- Snelle en efficiënte uitvoering van uw project
- Thuis in de milieusector

Hal voor tussentijdse opslag  – Geel (België)

Specificaties:

- Eigenaar: IOK
- Toepassing: verwerking van huisvuil
- Oplossing: 
   SFS (Steel Fabric Structure) van 27m x 70m x 7,5m
 o Stalen structuur met PVC membraan
 o Ontwerp volgens normering (Eurocode) voor 
    permanente gebouwen
 o Snelle realisatie en vergunning 
 o Modulaire opbouw 
 o Natuurlijk daglicht en besparing op energiekost  
    dankzij lichtdoorlatend membraan

OVERKAPPINGEN EN HALLEN VOOR 
COMPOSTERING, OPSLAG EN 
AFVALVERWERKING

Veldeman is wereldspeler in de ontwikkeling,  
productie, verkoop en verhuur van aluminium en
stalen zeilstructuren. Wilt u een composterings-
faciliteit opzetten, verontreinigde grond saneren,
afval opslaan, permanente afvalverwerkingsunits
installeren of een droogzone creëren? 
Veldeman ontwerpt een overkapping die voldoet 
aan uw wensen en noden. Onze turnkey oplossingen 
kunnen voorzien worden van alle mogelijke
opties zoals industriële poorten, nooddeuren,
verlichting, ventilatie, isolatie, …

Overkapping van anaerobe vergistingsinstallatie – 
Southwold (UK)

Specificaties:

- Eigenaar: Bio Group
- Toepassing: 3 anaerobe vergistingsinstallaties – afgesloten 
   vaten waarin natuurlijke bacteriën zonder zuurstof 12.500 
   ton organisch afval per jaar afbreken. Het resultaat is de 
   productie van biomethaan (ca 4,8 miljoen kWh – equivalent 
   van 235 gezinnen) en vloeibare meststof.
- Oplossing: 
   TFS (Tensioned Fabric Structure) van 15m x 20m
 Aluminium structuur met PVC membraan
 o Roestvrij
 o Bestand tegen hitte en hoge vochtigheidsgraad
 o Natuurlijke lichtinval vermindert de 
     operationele kost

 Perfect afgesloten structuur
 o Geen geurhinder
 o Vogels/dieren kunnen niet binnen
 o Gecontroleerde ventilatie

https://www.facebook.com/veldemangroup

https://www.linkedin.com/company/veldeman-structure-solutions

https://twitter.com/VeldemanGroup

info@veldemangroup.com www.veldemangroup.com


