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Purazur bouwt nieuwe
waterzuiveringsinstallatie voor Indaver
Purazur, een filiaal van de DEME Group gespecialiseerd in waterzuivering, bouwt een
nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Antwerpen.
Purazur staat in voor het ontwerp, de constructie en indienstname van de nieuwe
installatie.
Indaver verwerkt ondermeer gevaarlijk industrieel afval in drie draaitrommelovens. Om aan
de strenge emissievoorwaarden te voldoen, worden ondermeer de gassen van het
verbrandingsproces in een zogenaamde natte gaswassing behandeld zodat schadelijke
stoffen worden opgevangen in het waswater. Dit waswater dient eveneens te voldoen aan
strenge lozingsvoorwaarden. Hiervoor worden deze waswaters apart verwerkt in de nieuwe,
waterzuiveringsinstallatie die door Purazur wordt ontworpen en gebouwd. De installatie
vervangt de bestaande waterzuiveringsinstallatie van Indaver die het einde van zijn
levensduur heeft bereikt.
Pieter Van der Mussele, Business Unit Manager Purazur: “Purazur bouwde al heel wat
ervaring op in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van waterzuiveringsinstallaties voor
industrieel afvalwater in diverse sectoren. Indaver is een belangrijke nieuwe klant voor
Purazur, waarbij we onze positie als aanbieder van totaaloplossingen op het vlak van
waterzuivering bevestigen.”
Jan Timmermans, Projectleider Indaver: “De bestaande waterzuiveringsinstallatie dient
vervangen te worden door een nieuwe, performantere installatie om een duurzame
verwerking van gevaarlijk afval bij Indaver verder te kunnen zetten.”
De bouw van de installatie zal duren tot augustus 2017. Na een testperiode van 6 maanden
zal Indaver de nieuwe installatie begin 2018 in gebruik nemen.

Over Purazur
Purazur, de specialist in waterzuivering binnen de DEME Group, spitst zich toe op de
hoogtechnologische zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater, percolaatwater
van stortplaatsen en verontreinigd grondwater. Purazur biedt Design, Build, Finance en
O&M contracten, alsook consulting & optimalisatiestudies aan, op maat van de klant.
Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieuGroup DEME is een internationale marktleider
voor complexe waterbouwwerken.
Voortbouwend op meer dan 140 jaar ervaring en knowhow groeit DEME organisch in een
reeks aanverwante activiteiten zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het
uitvoeren van complexe waterbouwprojecten in EPC-verband inclusief de civiele werken, de
ontwikkeling en bouw van hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-,
gas- en energiesector, het saneren en recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen
van marine grondstoffen, etc.
DEME telt wereldwijd 4.600 medewerkers. In 2015 realiseerde de DEME Group een omzet
van 2,35 miljard euro. Meer informatie op www.deme-group.com
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