
Maximaliseer en stimuleer 
jullie waterhergebruik 

potentieel

Water vloeiend van bouw naar buurt.



Ecologisch belang

Hobokense Polder droogt op: “Geen vissen, reigers, eenden of libellen meer”
https://www.hln.be/antwerpen/hobokense-polder-droogt-op-geen-vissen-reigers-eenden-of-libellen-meer~a83a78e2/



Economisch voorbeeld



Traditioneel

Verspild

Infiltreren &
retourneren

< 10%

90%

Bron: https://www.aquafin.be/nl-be/nieuws/aquafin-kiest-voor-circulaire-bronbemaling

Beperken/retour

Hergebruik

Lozen op waterlopen

Lozen in riool



MIJN DROOM:  AL het bemalingswater dat moet worden   
opgepompt nuttig hergebruiken

(Dat niet kan geïnfiltreerd of geretourneerd worden)
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“Nieuw”

InfiltratieVerspild

Hergebruik



Awareness

67 %

58.8 %

44.5 %

Milieubewustzijn

Kostprijs

Opvoeding

Belangrijkste redenen voor bewust 
gebruik van drinkwater:

Bron: Blue responsibility/GfK

Voorzien van een 
alternatieve bron

Impact van droogte

Gratis

Toepassingen



Waterbesparing

Verschillende 
partijen

Gemeente

Landbouw

Particulieren



Samenwerken

Overleg gelegenheid

Buurtgevoel

Buurtgevoel



Controle

Verhoogde 
controle

Burgers melden bemaling 
voor hergebruik

Gratis

Digitale debietmeting*

*nog in testing, maar hiervoor zoeken 
we momenteel proefprojecten

Controle & handhaving gebeurt enkel:

95 %

75 %

40 %

Enkel indien klacht

Tijdsgebrek

Gebrek aan praktische kennis



“Nieuw”

Winst

Kost

Awareness

Buurt- gevoel
Water-

besparing

Controle



Wij versterken vooraanstaande
steden en gemeenten

Klanten zijn onder meer steden en gemeenten
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Zo dat zij eenvoudig bemalingen op alle 
werven kunnen opvolgen en monitoren.

Zij verhoging  awareness creëren en minder 
leidingwater gebruiken.



Hoe



Gemeentelijk overview

- Locatie
- Debietmeting*
- Kwaliteit!



Welke stappen?

Traditioneel

Ter beschikking stellen

In kaart brengen

Meten

Digitale debietmeting

Licht hergebruik

Beter hergebruik

Maximaal hergebruik

Correcte monitoring

Géén hergebruik



Plannen en prijzen

Samenwerken

Overleg gelegenheid

XXXX

Buurtgevoel Starter Basis Advanced

€80 /maand €110 
/maand

Op maat

Tot 5 werven

Unieke toegang tot platform

Unieke gemeentepagina

Platform support

Op maat aantal werven

Kleine gemeente Gemeente Steden en grote gemeente

 Tot 10 werven 

Unieke toegang tot platform

Unieke gemeentepagina

Platform support



Maximaal 
hergebruik 
realiseren

Debiet 
monitoring 

Integratie 
kwaliteitsanalyses 
+ wettelijk kader

VANDAAG

Minder 
oppompen

Waar gaan we naartoe?

Data analyse

arne@werfwater.be

Hergebruik
opslag

optimalisatie



Per bemaling:
- Dossiernr.
- Start en einddatum
- Vergund jaardebiet [m³/j]
- Vergund dagdebiet [m³/dag]
- Klasse 1,2 of 3
- Lozing manier
- Staalnames (indien ter beschikking) 

Vlaanderen Circulair - Herbronnen

arne@werfwater.be

Van zoveel mogelijk gemeenten het 
aantal vergunde bemalingen in 2020:

De technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire 
bronbemaling vandaag in de weg staan, in kaart brengen en er duidelijke 
oplossingen hiervoor aanreiken.

Wordt niet openbaar 
gemaakt!


