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GRONDWATERWINNING
LOGBOEK DEBIETMETERS BESCHIKBAAR
In 2010 werd de verplichting om een debietmeter te plaatsen bij het winnen van grondwater
drastisch uitgebreid. Ook grondwaterwinningen voor irrigatie of beregening in de openlucht
moeten met een debietmeter uitgerust worden.
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Ten slotte heeft Boerenbond fors aangedrongen op een sterk verlaagd hefʖngstarief voor beregening met ondiep grondwater of met water uit open putten of vijvers.
Een groot deel van dit water vloeit immers
terug naar de bodem en het grondwater.
Deze knelpunten werden al gesignaleerd
aan de administratie en het kabinet van
minister Schauvliege. Boerenbond vraagt
dat nu snel werk wordt gemaakt van
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• Wie grondwater onttrekt met een
mobiele pomp plaatst de debietmeter
niet op de grondwaterput zelf, maar wel
op de mobiele pomp.
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WATERVERBRUIK
ERBRUIK VAN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW
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voor de mondiale waterproblematiek.
Wereldwijd is 70 procent van het
zoetwaterverbruik bestemd voor
landbouw. In Vlaanderen vergt land- en
tuinbouw minder dan 10 procent van
het totale waterverbruik. De Vlaamse
landbouwadministratie berekende dat
de sector bijna 54 miljoen m³ water
nodig had in 2009. Door een hogere
inschatting van het grondwaterverbruik
gaat de Vlaamse Milieumaatschappij uit
van bijna 68 miljoen m³ water. Net dat
grote aandeel grondwater (60 tot 80%)
is problematisch gelet op het alarmerend laag peil van bepaalde grondwaterlagen. De hefʖng op grondwater
verhoogt stelselmatig en grondwaterputten raken moeilijker vergund.

Het waterverbruik van de land- en
tuinbouw is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Des te warmer
en droger lente en zomer zijn, des te

meer water nodig is voor de gewassen
en voor het vee.
Uit een AMS-studie blijkt dat de
Vlaamse land- en tuinbouwers het
overgrote deel (59%) van het water zelf
uit de grond oppompen, meestal uit
diepere grondwaterlagen (42%).
Opgevangen hemelwater vult bijna een
derde van het verbruik in. Hierbij wordt
uitgegaan van de veronderstelling dat
alle opgevangen regenwater op daken
van landbouwbedrijfsgebouwen wordt
verbruikt. Het aandeel leidingwater
zakte in 2009 naar 8%. Oppervlaktewater kan enkel benut worden als een
waterloop nabij is en geen hoge eisen
worden gesteld aan de waterkwaliteit.
Met twee miljoen m³ (4%) blijft het
aandeel oppervlaktewater daarom
beperkt. (bron VILT)

