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Context
Waterschaarste is een wereldwijd probleem dat in diverse 
Europese regio’s voorkomt, ook in gebieden die traditioneel niet 
beschouwd werden als droog. De competitie voor traditionele waterbronnen 
creëert nieuwe uitdagingen voor zowel burgers, de economie als ecosystemen die rekenen op de 
huidige waterbeschikbaarheid. Voornamelijk voor de landbouwsector zijn de uitdagingen 
aanzienlijk, gezien hun grote waterafhankelijk. Op Europese schaal is landbouw de grootste 
waterverbruiker, met een watervraag van gemiddeld  44 %  van het totale beschikbare water. In 
Zuid-Europese gebieden loopt dit aandeel zelfs op tot 70 %.

Gezien de context van waterschaarste, biedt gezuiverd afvalwater een groot potentieel als 
aanvullende waterbron. Dit geldt des te meer in kustgebieden. Deze waterbron wordt aanzien als 
betrouwbaar, omdat het grotendeels onafhankelijk is van neerslagpatronen en daardoor zelfs in 
de zomer vaste debieten levert.

SUWANU EUROPE sluit aan op het voorgaand Europees project SuWaNu (Sustainable Water 
treatment and Nutrient reuse options) dat als hoofddoel nieuwe strategieën voor waterherge-
bruik onderzocht in de context van waterschaarste en stijgende meststofprijzen. SUWANU 
EUROPE is een nieuw instrument. Het wil praktische uitvoering bevorderen op basis van 
wetenschappelijke resultaten en ervaringen over hergebruik van water voor de landbouw.  

Regional Scope
SUWANU EUROPE is een Thematisch Netwerk dat gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van 
water voor de land- en tuinbouw in Europa in kaart gaat brengen. Concreet zijn er acht doelgebie-
den geselecteerd: Alentejo (Portugal), Andalusië (Spanje), Antwerpen en Limburg (België). Braun-
schweig (Duitsland), Het bassin van de Po (Italië), Occitanië (Frankrijk), Plovdiv (Bulgarije), Thessaloni-
ki (Griekenland). 

Het SUWANU EUROPE project beoogt de adoptie van nieuwe strategieën betreffende de inzet van 
hergebruikt afval water voor irrigatie. Hiervoor richt het project  een permanent netwerk op  met 
relevante en lokale belanghebbenden. Dit netwerk wordt gekoppeld aan een dynamische 
informatie-uitwisseling waarin onderzoekers, particuliere initiatiefnemers, overheidsinstanties en 
publieke administratie effectief kunnen communiceren.

Wat is SUWANU EUROPE?
Het SUWANU EUROPE project promoot een doeltreffende 

uitwisseling van kennis, ervaringen en vaardigheden tussen 
onderzoekers, uitvoerenden en spelers betrokken in het 

hergebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie. 
Het project zal de uitwisseling van toepasbare 

technologische en organisatorische 
oplossingen stimuleren in heel Europa. 

De acties zullen bijdragen aan een 
veerkrachtigere landbouwsector, in 

staat om zich doeltreffend 
aan te passen aan de 

voorspelde klimaatsve-
randeringen en bijhorende 

waterproblematiek. . 



Overheden en 
beleidsmakers

Consumenten
Beoefenaars : 

Landbouwers, landbouwadviesgroepen, 
waterbouwkundigen en -beheerders

Inventarisatie 
van bestaande 
kennis, goede 
praktijken en 

regionale 
analyse

Ontwikkeling 
van algemene en 

regionale 
actieplannen

Uitwisseling van 
kennis
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Het potentieel in kaart brengen 
voor hergebruikt water voor 
landbouwirrigatie in de 8 
doelgebieden

Een SWOT en AKIS analyse 
uitvoeren in elk doelgebied, dat als 
basis dient voor de opbouw van de 
regionale strategieën

Een projectendatabase 
ontwikkelen omtrent het 
hergebruik van water voor irrigatie 
in Europa

Participatieve workshops met de 
belangrijkste actoren organiseren 
om de verschillende visies en 
belangen van een brede vertegen-
woordiging van de samenleving te 
identificeren met het oog op de 
ontwikkeling van een gemeenschap-
pelijke strategie

Fact-sheets en practice abstracts van 
succesvolle projecten uitwerken en case 
studies beschrijven vanuit pionierslanden 
in het hergebruik van water voor irrigatie 
(Cyprus en Israël)

Actieplannen ontwikkelen met concreet 
vooropgestelde doelen, aanbevelingen en 
activiteiten die aangepast zijn aan de 
regionale context. Dit om de uitvoering 
van innovatieve ideeën te 
vergemakkelijken

Online lessen en trainingssessies 
organiseren voor verschillende groepen 
van actoren die inspelen op hun 
kennisbehoeften en hierdoor de 
capaciteit vergroten om hergebruik van 
water voor irrigatie in de landbouwsector 
te implementeren

Verwachte Resultaten



Faz parte do
SUWANU EUROPE! 
Contacta o Grupo
Regional de
Trabalho

noemie.hisette@proefstation.be

Noémie Hisette

Deze flyer geeft alleen het standpunt weer van de auteur. De organisatie is niet verantwoordelijk is voor het gebruik dat kan 
worden gemaakt van deze informatie.

Coördinator

Rafael Casielles (BIOAZUL SL) Avenida Manuel Agustin Heredia nº18 1º4 Málaga (SPAIN)
Mail | info@suwanu-europe.eu    Website | www.suwanu-europe.eu
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