Persbericht
Engagementsverklaring Water op de Werf
Diest – De zomer is gestart en berichten over droogte komen in de media. In tijden
van droogte, is het wegpompen van grondwater uit de werf en lozing in de riool een
gemiste kans om duurzaam met onze watervoorzieningen om te gaan. De stad Diest
engageert zich om bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor, of melding van een
bronbemaling, te streven naar hergebruik.
Bewust omgaan met grondwater
Tijdens bouwwerken of de aanleg van openbare nutsvoorziening wordt er vaak
droogzuiging (ook wel bronbemaling genoemd) toegepast. Hierbij wordt het
grondwater opgepompt voor het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel. Dit water
wordt vaak geloosd in oppervlaktewater of riolering. De stad wil verspilling van
water afkomstig van een droogzuiging vermijden door te streven naar meer
hergebruik i.p.v. lozing in de riolering.
De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt dat het grondwater dat onttrokken wordt bij
bronbemalingen, in zoverre dit met toepassing van de beschikbare technieken
mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond moet worden ingebracht buiten de
onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, bekkens of -grachten. Indien infiltratie technisch niet mogelijk is, dient het water
afgeleid te worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of regenwaterafvoer bij een
gescheiden stelsel. Pas in laatste instantie mag het water geloosd worden op de
openbare riolering.
Engagementsverklaring Water op de Werf
Momenteel bestaat er geen regelgeving op Vlaams niveau over het hergebruik van
het bemalingswater dat geloosd wordt in de riolering.
Daarom neemt de stad Diest zelf initiatief zodat het water van bronbemalingen
zinvol wordt gebruikt. Het water zou opgevangen kunnen worden vb. in
regenwatertanks en gebruikt worden door omwonenden. Het gaat dan niet om

drinkwater, maar om water dat je kan gebruiken om je planten water te geven of je
auto te wassen.
"Met dit engagement willen we als stad het goede voorbeeld geven. De periodes van
aanhoudende droogte dreigen langer te duren en hebben een nefaste impact op het
dagelijkse leven. Daarom willen we per dossier bekijken wanneer het mogelijk is het
opgepompte water op te slaan en ter beschikking te stellen voor landbouwers,
inwoners en onze eigen stadsdiensten.", Rick Brans, schepen van milieu.
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