
Ook uw stad of gemeente kan

30% water besparen

Door kleine ingrepen kan elke gemeente of stad 
op korte termijn honderden tot duizenden euro’s 
besparen op de waterfactuur 



AANBOD RATIONEEL WATERGEBRUIK 
VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

Ontstaan
Op een infoavond van de Provinciale Minaraad rond groene economie op 16/10/2013 werden 4 stellingen of 

cases gepresenteerd. Nadien werd er per stelling een werkgroep opgestart rond die uitdaging.
De stelling voor het thema WATER: Mijn gemeente kan 30% water besparen  - voorgesteld door Dirk 

Van der Stede, afgevaardigd bestuurder van VLAKWA en afgevaardigde voor UNIZO in Provinciale 
Minaraad.

Vanuit die stelling ging op 19 februari 2014 de eerste werkgroep rationeel watergebruik van start 
met gedreven ambtenaren uit een 5-tal West-Vlaamse gemeenten. Opzet was om samen te 

kijken op welke manier we besparing kunnen realiseren en welke tools we de steden en 
gemeenten kunnen aanreiken.

Checklist water op maat van gemeentegebouwen
Vanuit de werkgroep werd op basis van uitwisseling van informatie, meetgegevens, 

inventarisatie en rondgangen op diverse sites een checklist uitgewerkt om quick-
wins op watervlak in een gemeente op te sporen. 

De checklist is gekoppeld aan een rondgang en geeft op een snelle manier een 
inventarisatie van alle waterpunten van het gebouw. Met de checklist kunt 

u meteen al een aantal kleine defecten of onregelmatigheden opsporen. 
Daarnaast geeft de checklist u tal van bruikbare tips of aandachtspunten per 
type waterverbruiker.

Aanbod voor steden en gemeenten
De checklist wordt gratis ter beschikking gesteld van steden en 
gemeenten. Vanuit de Provincie en VLAKWA zullen opleidingen 
georganiseerd worden om deze checklist te leren gebruiken zowel 
voor leidinggevende als technisch personeel. De wateraudit wordt  ook 

opgenomen in het aanbod van de Provincie naar gemeenten in het advies  
voor grote gebouwen, uitgevoerd door een externe partner.

Interesse? Suggesties? Reacties?
Heeft u suggesties voor de werkgroep of wenst u deel te nemen 

aan een bijeenkomst van deze werkgroep, dan horen wij dat graag op 
onderstaand emailadres. 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden over de checklist, de opleidingen en het 
aanbod voor het laten uitvoeren van de audit door onze externe partner?  

Laat uw gegevens na op info@vlakwa.be en vermeld wateraudit.

Stad of gemeente 1
Voetbalkantine
Defecte boiler - kostprijs extra 
waterverbruik: € 220 (ontdekt na 1 maand 
door registratie en evaluatie waterverbruik)  
kostprijs reparatie: €  113,13

Stad of gemeente 2
Installatie digitale meters
Opsporen van continu lek: verlies 250 l/u 
of 180 m³/maand of €  1000

Stad of gemeente 3
School (1 hoofdteller + 1 tussenteller) met maandelijkse registratie 
tellers en heel goede opvolging

 Geen optimale instelling ontharder
 Automatisch bijvulsysteem hemelwaterput defect
 Defecte afsluiter

-> 30 – 40 m³ waterbesparing/maand = +/- € 2100 /jaar

De rekening  
van een waterlek  
kan dus snel oplopen !!!

Geïnitieerd door Vlakwa en Provincie West-Vlaanderen




