
Mienis Water
Mienis Waterzuivering is al meer dan 150 jaar een innovatief familiebedrijf dat staat voor hoge kwaliteit in 

waterbehandeling. De leiding van het bedrijf is in handen van de vierde generatie. Onze klanten maken 

dankbaar gebruik van onze kennis en opgebouwde ervaring: we zijn wereldwijd een van de oudste 

specialisten in omgekeerde osmose, we introduceerden als eerste in Nederland met succes ultrafiltratie in 

de tuinbouw. Onze innovatieve, duurzame en robuuste producten worden door uiteenlopende bedrijven 

gebruikt.

Wat is ultrafiltratie eigenlijk?
Ultrafiltratie is een membraantechniek om water te ontdoen van 

organische vervuiling. Het is al jarenlang wereldwijd een veel gebruikte 

techniek voor de drinkwaterproductie en als voorzuivering voor 

omgekeerde osmose. De techniek filtert alle deeltjes eruit die groter zijn 

dan 0,02 micron en is getest op een verwijdering van 100% van de 

nematoden en schimmels, 99,999999% van de bacteriën en 99,999% van 

alle virussen. Dit maakt dat de ‘NTU’, de troebelheid van het water, vaak 

lager is dan 0,03: ideaal voor het schoonhouden van al het 

(drip)leidingwerk achter het systeem. 
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mienis water

YOUR WATER QUALITY
IS OUR PRIORITY

ULTRAFILTRATIE

24/7 Service
Goede service staat bij ons centraal.

Eerlijke prijs
Ook bij het gebruik van uitsluitend A-merken blijven onze prijzen 

marktconform. Onze klanten geven aan dat de return on investment bij 

investering in onze systemen twee jaar of korter is.

Klant is koning
Het hebben van een goede klantrelatie is zeer belangrijk voor ons.

Producten van topkwaliteit
Wij maken alleen gebruik van de allerbeste merken.

Een partner door dik en dun
We helpen u altijd, ook als het probleem niet door ons is veroorzaakt. 

Samen lossen we het op.

De voordelen van ultrafiltratie

Zuivert water beter dan andere technieken

Heel energiezuinig door lage waterdruk

Geschikt voor de behandeling van bijna iedere watersoort

Heel makkelijk op te schalen
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Wat maakt ultrafiltratie van Mienis uniek?
Wereldwijd was Mienis het eerste bedrijf dat ultrafiltratie succesvol introduceerde in de tuinbouw. 

Sindsdien hebben we veel ervaring opgedaan en ons systeem doorontwikkeld tot een product met een 

hoge klanttevredenheid. 

Voorfiltratie
Andere leveranciers van ultrafiltratie plaatsen vaak een papier- of bandfilter voor hun installatie, als 

voorzuivering. Mienis niet: papier- en bandfilters zijn relatief duur en het verbruik is vaak hoog. Dat 

verhoogt de operationele kosten aanzienlijk. Daarnaast kan de rol op raken en komt het systeem in dat 

geval stil te staan. Mienis kiest daarom voor volledig automatische disc filters als voorfiltratie, waarbij geen 

verbruiksartikelen nodig zijn. 

Automatisering
Het is onze visie dat alleen een installatie die volledig automatisch functioneert u ontzorgt als klant. De 

uitdaging is het omgaan met verschillende soorten vervuiling. Mienis is wereldwijd het enige bedrijf dat 

alle systemen probleemloos laat functioneren op ieder type water. Het is niet alleen het resultaat van 

jarenlange ervaring, ook van de ontwikkeling van een eigen softwareprogramma. Hiermee is het proces 

perfect op elke specifieke situatie af te stemmen. Daarvoor maken we gebruik van frequentiegestuurde 

pompen, sensoren en kleppen, allemaal van A-merken. De installatie kan op afstand worden ingeregeld, 

zonder onnodige kosten – een reden waarom klanten enthousiast zijn over onze goede en snelle service. 

100% gesloten 
Een 100% gesloten systeem is een claim die de meeste leveranciers niet kunnen waarmaken. Mienis wel: 

al jarenlang zorgen onze ultrafiltraties voor een 100% gesloten waterhuishouding in de tuinbouw. 

In welke situaties kan ultrafiltratie worden 
toegepast? 
Ultrafiltratie is op verschillende manieren inzetbaar. Soms als voorzuivering voor omgekeerde osmose, 

meestal voor de desinfectie van drainwater, maar ook regenwater of oppervlaktewater. Er zijn zelfs 

situaties waarbij één ultrafiltratie wordt ingezet voor de behandeling van tien verschillende soorten 

drainwater. 

Door niet alleen het drainwater maar al het inkomende water te behandelen blijft de ziektedruk in de kas 

laag. Na de inzet van ultrafiltratie is er bijvoorbeeld geen sprake van onder andere Agrobacterium 

rhizogenes of het ToBRFV-virus.

Last van natriumopbouw? Ook daar 
hebben we een oplossing voor!
Bij een 100% gesloten waterhuishouding kan soms het gevaar van ongewenste natriumopbouw ontstaan. 

Er bestaan nog geen volwaardige technieken die selectief natrium uit het water kunnen halen. Met een 

innovatieve oplossing komt Mienis in vier stappen heel dichtbij.

Het begint met een ultrafiltratie die al het drainwater en ander inkomend water desinfecteert. Vervolgens 

scheiden we met behulp van nanofiltratiemembranen de meeste voedingsstoffen van het natrium in het 

water. Daarna gaat het water door een ionenwisselaar waarbij de stikstoffen, fosfaten en andere 

voedingsstoffen worden teruggewonnen. En als laatste stap, gaat de geconcentreerde natriumstroom 

door omgekeerde osmosemembranen heen. Deze zal op een hele hoge recovery functioneren waardoor 

er een minimale hoeveelheid aan natrium houdend water overblijft. 

Ultrafiltratie ten opzichte van andere 
technieken?
Het grootste voordeel van ultrafiltratie is dat de gezuiverde waterkwaliteit vele malen beter is dan bij 

andere technieken. Een UV-installatie doodt 99,9% van de bacteriën en virussen, maar is niet in elke 

situatie inzetbaar. Soortgelijke percentages gelden ook voor verhitters. Vergeleken met een UV of 

verhitter is het effect van ultrafiltratie dus veel hoger. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er minder tot 

geen biofilm in de leidingen wordt gevormd. Organismen hebben daardoor geen voedingsbodem om 

(weer) te groeien. Iets dat wel gebeurt bij de andere desinfectiemethoden. 

Een ander groot voordeel is het lage energieverbruik. Er is geen gasverbruik en het hoge 

elektriciteitsverbruik van UV-lampen ontbreekt ook. Vaak is het energieverbruik lager dan 0,2 kW/m3/h. 

Daarnaast gaat ultrafiltratie goed samen met het gebruik van (dure) voedingsstoffen zoals ijzerchelaten. 

Door het schone uitgangswater is een minimale dosering van chloor of peroxide genoeg om controle te 

houden over de infectiedruk achter het systeem. Het is de reden waarom gebruikers tevreden zijn over de 

‘return on investment’.

Explore the world of water with us! mienis-water.nl

We go above and beyond
to help you with everything 
water related!
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