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Waterradar. Via deze tool kan je via de selectieknop ‘aanbod scenario’s’ kiezen welk
type water voor jou bruikbaar zou zijn. Vervolgens geef je je adres in. De tool toont
alle beschikbare bedrijven in de buurt die (afval)water aanbieden voor afhaling. Een
groen icoontje geeft aan dat het bedrijf in kwestie actief is en kan benaderd worden
voor waterafhaling. De contactgegevens en relevante informatie staan bij het bedrijf.
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droogte Het is weer droog in Vlaanderen. Sinds begin maart is er tot eind vorige
week nauwelijks regen gevallen. De hoeveelheid regen die eind vorige week en
begin deze week viel, verschilt sterk van
plaats tot plaats. Misschien is die niet toereikend, wanneer het opnieuw meerdere
weken droog zou blijven. Water is nochtans een onmisbare en de laatste tijd ook
steeds kostbaardere grondstof. Nu in verschillende Vlaamse provincies ook weer
captatieverboden gelden, wordt de nood
bijzonder hoog. Bij onze boeren rijst de
vraag of ze nog voldoende water zullen
hebben – en zo niet – waar ze het dan
kunnen vinden.

Bo

Waar kan je water vinden?

Tools

Het is inderdaad belangrijk om bedachtzaam met water om te gaan. Gelukkig
bestaan er enkele tools die ons in tijden
van nood kunnen helpen om het hoofd
(letterlijk) boven water te houden.
Gemma Willems,
consulent Water en klimaat

www.waterradar.be. Er staat een filmpje op YouTube.

Werfwater. Werfwater is een platform dat aanbieders van bemalingswater en
afnemers van water aan elkaar wil koppelen. Het platform is nog volop in
ontwikkeling, maar je kan nu al een aanvraag indienen. Op zoek naar water?
Aarzel dan niet om het contactformulier als afnemer in te vullen.
www.werfwater.be
Aquafin: Je kan bij Aquafin gezuiverd afvalwater (effluent) afhalen.
Gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig.
Via het formulier kan je een aanvraag indienen om water te gaan halen.
www.aquafin.be

Neem zeker eens een kijkje, misschien kunnen ze jou wel helpen in tijden van
droogte. Heb je meer nood aan advies? Misschien is een waterscan wel geschikt
voor jou. Op www.boerenbond.be vind je hierover meer informatie bij onze
adviesproducten. n
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