Frederik Looten
A absolvit în 1979 la KULeuven - Universitatea Catolică din
Louvain - ca inginer civil în electromecanică, specializarea
"Controlul producției și economie".
Specializare suplimentară în tratarea apelor reziduale
A lucrat în clusterul chimic al portului din Antwerp (al 2a
cluster al lumii după Houston, Texas).
• Rafinăria Exxon, fabrică din Antwerp - producție (inclusiv
apă și ape reziduale).
• BASF, managerul stației centralei și a stației de tratare a
apelor reziduale. Aceasta include producția și distribuția de
abur, gaze industriale și apă potabilă, apă de răcire și 1250
m³ / h de apă demineralizată de înaltă puritate
• În 2017 a trecut la "Watergroep" Flandra în calitate de
membru al Comitetului de gestionare.
• De fapt, ca membru al conducerii, responsabil pentru
relațiile externe. Aceasta include, de exemplu, contacte cu
ceilalți operatori de apă potabilă din Flandra, din Belgia și
din străinătate și cu guvernul și, în special, cu
reglementatorul de apă.
• Frederik Looten a coordonat Planul tarifar pe care De
Watergroep a trebuit să îl livreze Reglementatorului din
domeniul apei.

Graduated in 1979 at the KULeuven - the Catholic
University of Louvain - as Civil Engineer in electromechanics with the specialization in ‘Production control
and economics’.
Addition degree in waste water treatment
Worked in the chemical cluster of the Port of Antwerp
(World's number 2 cluster after Houston, Texas).
 Exxon Refinery, Antwerp plant – production
(including water and waste water).
 BASF, plant manager of the central Utilities
plant and the Waste Water treatment plant.
This includes the production and distribution of
steam, industrial gases and drinking water,
cooling water and 1250 m³/h of high purity
demineralised water
• Switched to the Flemish 'Watergroep' in 2007 as
member of the Management Committee.
• Actually as member of the management,
responsible for External relations. This includes e.g.
contacts with the other drinking water operators in
Flanders, in Belgium and abroad and with the government
and specially the Water Regulator .
• Frederik Looten coordinated the Tariff Plan that
De Watergroep had to deliver to the WaterRegulator.

