
RISICO OP DROOGTE  ZET INDUSTRIE EN LANDBOUW OP SCHERP

‘Vlaanderen is geen 
woestijn. We moeten 
gewoon beter omgaan 
met ons water’
Vlaanderen verdroogt en het probleem wordt almaar nijpender. De oplossin-
gen liggen nochtans voor de hand, en ze worden stilaan ook in praktijk ge-
bracht. Maar vooral de landbouw moet nog een versnelling hoger schakelen. 
LU C  H U Y S M A N S
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p meer dan de helft van de 
meetpunten van zowel het 
grond- als het oppervlakte-
water waren de waterstanden 
op 21 maart dit jaar laag tot 
heel laag. Dat wil zeggen dat 
ze respectievelijk bij de laag-
ste 30 en de laagste 10 pro-
cent behoren sinds het begin 
van de metingen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 
Als we opnieuw een droge 
lente en zomer krijgen, zijn 
acute problemen niet uit te 
sluiten.
De cijfers verwonderen Pa-
trick Meire niet. Hij is profes-
sor biologie en hoofd van de 
onderzoeksgroep ecosys-
teembeheer aan de Universi-
teit Antwerpen. “Onze water-
voorraad zit in de bodem en 
in moerassen, rivieren en 
meren. Maar de combinatie 
van ons waterbeheer en de 
droge zomers leidt ertoe dat 
die voorraad kleiner wordt. 
Daardoor vertrekken we in 
het voorjaar met een steeds 
kleinere basis. We moeten die 
voorraad opnieuw vergroten. 
Dat is de essentie.”
Want de impact van de water-

tekorten is heel duidelijk, 
zegt Marijke Huysmans, pro-
fessor grondwater en hydro-
logie aan de VUB. “Voor de 
landbouw, die aankijkt tegen 
slechtere oogsten; voor onze 
drinkwatervoorziening; en 
voor de bedrijven die water 
nodig hebben voor hun pro-
cessen en hun transport. En 
uiteraard voor de natuur 
zelf.”

Water bijhouden
Globaal verbruikt Vlaanderen 
ongeveer 750 miljoen kubieke 
water per jaar, en dat cijfer 
verandert de jongste jaren 
nauwelijks (zie grafiek). 
350 miljoen kubieke meter 
daarvan is leidingwater, voor-
al bestemd voor de huishou-
dens. De industrie is de be-
langrijkste afnemer van op-
pervlaktewater, dat ze haalt 
uit meren, rivieren en grach-
ten. De landbouw verbruikt 
dan weer vooral grondwater, 
dat moet worden opgepompt. 
Het koelwater (1720 miljoen 
kubieke meter in 2018), dat 
vooral in de energiesector 
wordt gebruikt, zit niet in 
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 DROOGTE

Vlaanderen zoekt  

naarstig naar 

oplossingen.

‘De investeringen in een betere water-
huishouding kosten geld, maar veel 
minder dan de gevolgen van droogte en 
overstromingen’
M A R IJ K E  H U Y S M A N S ,  V U B
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die cijfers, omdat het grotendeels 
opnieuw wordt geloosd.
Opvallend in de data over de land-
bouw: de regen die op de akkers 
valt, wordt nauwelijks in rekening 
gebracht. Alleen een kleine 50 
miljoen kubieke meter die wordt 
opgevangen, zit in de cijfers. “Ter-
wijl daar de essentie van het pro-

bleem zit”, vindt Meire. “Onze 
hele waterhuishouding is erop 
gericht ons regenwater zo snel 
mogelijk af te voeren naar zee, en 
zo het risico op overstromingen te 
verminderen. We hebben drie 
kwart van onze moerasgebieden 
drooggelegd. Als we ons water op-
nieuw beter en langer bijhouden, 
kunnen we droogteperiodes ver-
mijden.”
Want het regent in België meer 
dan genoeg. Gemiddeld valt in ons 
land jaarlijks 850 millimeter water 
per vierkante meter zomaar uit de 
lucht, of 25,8 miljard kubieke me-
ter. In Vlaanderen is dat 11,27 mil-
jard kubieke meter. “Dat is dertig 
keer meer dan al het grondwater 
dat we oppompen”, weet Huys-
mans. “Vlaanderen is geen woes-
tijn. We moeten gewoon beter 
omgaan met ons water.”

Blue Deal
En het is van moeten. Op de rang-
lijst van de waterschaarste van het 
World Resources Institute prijkt 
België op de 23ste plaats op 164 
landen, vooral na landen in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
In Europa scoren alleen Cyprus en 
San Marino slechter. Door ons 
gebrek aan rivieren en onze grote 
bevolkingsdichtheid is de water-
stress – de verhouding tussen de 
vraag en de beschikbaarheid van 
water – in ons land hoger dan in 
Griekenland, Spanje, Portugal en 
Italië, landen die we nochtans 
meer met droogte associëren.
Vlaanderen is zich bewust van het 
probleem. De Vlaamse regering 
lanceerde in de zomer van vorig 
jaar de Blue Deal, een ambitieus 
investeringsprogramma voor extra 
moerassen en natte graslanden, de 
strijd tegen lekverliezen, de ont-
harding van de steden, meer 
grootschalige infiltratie- en buf-
ferbekkens, en circulair water-
gebruik in de landbouw en de 
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‘De landbouw is zowel een  
van de eerste slachtoffers,  
als een belangrijk deel van  
de oplossing’
M A R IJ K E  H U Y S M A N S ,  V U B
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industrie. “Dat alleen zal niet vol-
doende zijn”, vindt Meire. “Maar 
het is een wake-upcall, die mis-
schien een mentaliteitswijziging 
op gang brengt. We moeten besef-
fen dat investeringen in een bete-
re waterhuishouding geld kosten, 
maar veel minder dan de gevolgen 
van droogte en overstromingen.”
De overheid moet daarnaast voor 
een goed juridisch kader zorgen. 
Dat werd onlangs opnieuw duide-
lijk na een arrest van de Raad van 
State. Die weigerde een vergun-
ning voor grondwaterwinning aan 
het landbouwbedrijf Quirijnen 
Agri Farming in Merksplas. De 
winning zou het grondwaterpeil 
van een vlakbij gelegen natuurge-
bied te fel aantasten. De Vlaamse 
regelgeving laat een daling van 
5 centimeter toe. Maar net als bij 
het stikstofarrest dreigt die rege-
ling de toetsing aan het Europese 
milieurecht niet te doorstaan.

Landbouw in het vizier

De weg is duidelijk: Vlaanderen 
moet niet zozeer zijn waterver-
bruik verminderen, het moet voor-
al meer zorg dragen voor zijn wa-
ter. De industrie moet haar afhan-
kelijkheid van natuurlijke water-
bronnen zoals rivieren en meren 
verminderen. Het oppervlakte-
water is nog gevoeliger voor 
droogte dan het grondwater. Lage 

waterstanden op de Rijn in Duits-
land, de Maas en het Albertkanaal 
kunnen de scheepvaart hinderen 
en daardoor bedrijven stilleggen.
Voor ondernemingen en particu-
lieren ligt de bouwshift in het ver-
schiet, die onder meer bedoeld is 
om de hoeveelheid niet-water-
doorlatend terrein in te krimpen. 
Bovendien zullen particulieren 
nog zuiniger moeten zijn met 
drinkwater. Met een verbruik van 
110 liter per dag per persoon is de 
Belg gemiddeld nu al zo’n 10 liter 
zuiniger dan de doorsnee Neder-
lander, Fransman of Duitser. Maar 
onze buren kampen dan ook nau-
welijks met waterstress.
Maar vooral de landbouw komt in 
het vizier. Huysmans: “De land-
bouw is zowel een van de eerste 
slachtoffers als een belangrijk deel 
van de oplossing.” Er wordt dan 
gedacht aan zogenoemde peilge-
stuurde drainage. Het water op de 
akkers loopt dan alleen weg wan-
neer dat echt nodig is, bijvoorbeeld 
om het land te bewerken of een 
opvangbuffer te creëren in tijden 
van grote regenval.
De landbouw kan ook meer droog-
tebestendige gewassen telen. Kort 
door de bocht komt dat neer op: 
meer quinoa en kikkererwten, 
minder aardappelen. De sector kan 
ook meer alternatieve bronnen 
aanspreken: opgevangen regenwa-

ter, of het gezuiverde afvalwater 
van bedrijven of van de waterzui-
veraar Aquafin. “De landbouw 
heeft altijd de omgeving aangepast 
aan haar behoeften”, stelt Meire. 
“Maar dat is een straatje zonder 
einde. Het wordt voor de landbouw 
belangrijk dat hij zich leert aan te 
passen aan de behoeften van het 
ecosysteem waarvan hij deel uit-
maakt.” z
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HOEVEEL WATER VERBRUIKT DE LANDBOUW? NIEMAND WEET HET

Vlaanderen weet niet echt hoeveel 

water de landbouw gebuikt. Het Mi-

lieurapport Vlaanderen geeft cijfers 

over het waterverbruik, maar de 

meest actuele cijfers zijn van 2018. 

Het gros wordt uit de grond ge-

haald. Maar opvallend: het officiële 

cijfer in de tabellen is al sinds 2000 

hetzelfde: 55 miljoen kubieke meter. 

Het totale waterverbruik van de 

landbouw schommelt bijna even 

constant rond 74 miljoen kubieke 

meter, of een tiende van het totale 

waterverbruik in Vlaanderen. Maar 

het Milieurapport meldt er zelf bij 

dat dit “een schatting” is.

Ook het Departement Landbouw en 

Visserij meet het waterverbruik. Dat 

gebeurt op basis van een steek-

proef bij 650 land- en tuinbouw-

bedrijven. Dat cijfer wordt dan 

geëxtrapoleerd. Die berekenings-

methode leert dat de Vlaamse land-

bouw 57 miljoen kubieke meter ver-

bruikt, waarvan 33 miljoen kubieke 

meter grondwater. In het Milieurap-

port Vlaanderen luidt het dan ook 

onverbloemd: “Dit geeft een idee 

van de onzekerheid van de cijfers.”

“Voorzichtigheid is geboden bij het 

interpreteren van de geëxtrapoleer-

de data”, vindt Liese Vleirick-Lecluy-

se, de woordvoerder van de Vlaam-

se minister van Landbouw Hilde 

Crevits (CD&V). “Bij de steekproef 

wordt het huishoudelijk verbruik 

ook afgetrokken, bij de andere cij-

fers niet.”

LEES OOK BLZ. 10

29 CONTROLES, 22 OVERTREDINGEN

Er zijn grote vraag-

tekens te zetten bij 

de officiële cijfers 

over het opge-

pompte grondwa-

ter. Die wijzen op 

een sterke afname 

van 20 tot 30 pro-

cent in de voorbije 

twintig jaar. Toch 

zijn er grote onze-

kerheden. Wie 

minder meer dan 

500 kubieke meter 

oppompt op jaar-

basis, hoeft geen 

vergunning te heb-

ben. Daarnaast zijn 

er illegale putten. 

“Op basis van 

grondwatermodel-

len schatten we 

dat 10 tot 20 pro-

cent meer grond-

water wordt opge-

pompt dan wat ge-

registreerd is”, 

weet Marijke Huys-

mans (VUB). “We 

vrezen wel dat het 

aantal niet-gere-

gistreerde putten 

de jongste jaren 

nog sterk is toege-

nomen als gevolg 

van de droogte-

periodes.”

“Het voorbije jaar 

werden bij 29 con-

troles bij boorbe-

drijven maar liefst 

22 overtredingen 

vastgesteld”, zegt 

Andy Pieters, de 

woordvoerder van 

Vlaams minister 

van Omgeving 

Zuhal Demir 

(N-VA). “Te veel 

boorbedrijven voe-

ren grondwaterbo-

ringen uit zonder 

zich aan de regels 

te houden. Daar-

door verdwijnen 

grote hoeveel-

heden grondwater 

en wordt het erg 

moeilijk om te ga-

randeren dat er 

overal nog vol-

doende water in de 

grond zit.”
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H
et West-Vlaamse groente-
bedrijf Ardo is een Euro-
pese kampioen. De hoofd-
zetel in Ardooie is ook de 
trotse bezitter van een 
gigantisch waterbekken 
met een opvangcapaciteit 
van 150.000 kubieke me-
ter, het equivalent van de 
inhoud van 60 olympische 
zwembaden.
Aan de oever van het tien-
tallen vierkante meters 

grote waterreservoir ligt een roei-
bootje. “Dat gebruiken we voor 
het onderhoud van het bassin”, 
zegt Camille Dekie, de duurzaam-
heids- en energiecoördinator van 
de Ardo-vestiging. “Het gaat dan 
om de inspectie van de bodem of 
herstelwerken aan de zonnepane-
len die op het water liggen.”
Het project van Ardo is het ant-
woord van plaatselijke onderne-
mingen en landbouwers op moge-
lijke waterschaarste. Ardo ge-
bruikt jaarlijks 600.000 kubieke 

meter water, waarvan de helft lei-
dingwater. Door zuivering en her-
gebruik kan het water twee keer 
worden benut, vooral voor de ver-
werking van de groenten. Dat 
water wordt vervolgens nog eens 
gezuiverd. “Vroeger loosden we 
het gezuiverde water in de Veld-
beek naast onze fabriek”, vertelt 
Camille Dekie. “Vandaag kunnen 
de boeren in een straal van 5 kilo-
meter rond de fabriek het water 
gebruiken.”

23 kilometer pijleidingen
Aan de Vernagelingstraat, enkele 
honderden meters van de fabriek 
van Ardo, toont Rik Delameilleure 
hoe het systeem werkt. Hij is land-
bouwer en voorzitter van Inero, 
een landbouwcoöperatie van vijf-
tig boeren uit de streek. Met een 
grote stalen sleutel wrikt hij een 
waterput open. Daarin zit nog wat 
brak water van het vorige seizoen, 
een grote waterleiding blijft voor-
lopig onbenut. “De investering in 

het netwerk van waterleidingen 
tot in onze velden kostte 2,6 mil-
joen euro”, zegt Rik Delameilleure. 
“De helft kwam van Vlaamse en 
Europese subsidies, voor de andere 
helft heeft Inero geleend. Dat 
krediet wordt afbetaald met een 
heffing per kubieke meter water. 
In het begin van het seizoen schat-
ten de landbouwers hoeveel water 
ze zullen gebruiken. Dat kost 73 
cent per kubieke meter. Wie in de 
loop van het jaar meer water nodig 
heeft, betaalt 90 cent per kubieke 
meter.”
Ardo verdient dus niet aan het pro-
ject. De landbouwers hebben aan-
delen van Inero afhankelijk van 
het aantal waterputten op hun 
akkers. In totaal zijn er 150, voor 
500 hectare akkers. In 2018 en 
2019 werd tussen die waterputten 
een ondergronds netwerk van 23 
kilometer pijpleidingen aangelegd. 
Op de balans van de cvba Inero 
stond in 2019 een lening van ruim 
1 miljoen euro op een balanstotaal 
van 2,55 miljoen euro. De lening-
lasten bedroegen iets meer dan 
21.000 euro, met dank aan de 
goedkope rente.
In 2020 werkte het watersysteem 
voor het eerst een volledig seizoen. 
“In april zit in ons waterbassin 
150.000 kubieke meter water”, 
zegt Camille Dekie. “Dat zou nor-
maal moeten volstaan, al kunnen 
we tot maximaal 180.000 kubieke 
meter water gaan. Na april kunnen 
we ook extra water toevoegen.”

Extreem scenario  
vermeden
Rik Delameilleure kweekt vooral 
bloemkolen, die hij levert aan de 
REO-veiling in Roeselare. De wa-
tergebruikers van het bassin zijn 
dus niet noodzakelijk leveranciers 
van Ardo. Zijn velden vol tere 
bloemkoolplantjes zijn nog bedekt 
met witte plastic, om ze te be-
schermen tegen de koude en de 
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ARDO ZET ZICH SCHRAP TEGEN WATERSCHAARSTE

Samen sterker 
tegen droogte- 
periodes
Vier opeenvolgende droge en hete zomers doen de landbouwers zoeken 
naar creatieve en intelligente manieren om water te beheren. “Het lijkt me 
wel zeker dat we extremere weersomstandigheden krijgen.” 
W O L F G A N G  R I E P L ,  F OTO ’S  E M Y  E L L E B O O G
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betalen de land-

bouwers voor  

het water uit het 

bekken van Ardo.
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vogels. “We zijn nu half april. 
Voorlopig heb ik het water uit het 
bekken van Ardo nog niet hoeven 
gebruiken”, zegt Rik Delameilleu-
re. “Normaal beginnen we te 
sproeien vanaf mei. Maar de voor-
bije jaren werd dat almaar vroeger. 
Vorig jaar was er al vanaf april 
geen regen meer en moesten we 
de velden al zelf irrigeren. Het 
voordeel van de droge hete zomer 
van vorig jaar waren de heel hoge 
prijzen voor bloemkool. Het na-
deel is uiteraard dat je veel meer 
water moet geven en dat je de 
planten veel intensiever moet 
verzorgen. Sinds 2017 hadden we 
alleen nog maar droge zomers. 
Bovendien worden de droge peri-

odes almaar langer. Het midden 
van West-Vlaanderen is hoe dan 
ook al een streek met weinig wa-
ter. Vandaag staat het grondwater-
peil nog altijd te laag. Het moet 
nog twee, drie maanden regenen 
voor een min of meer aanvaard-
baar niveau.”
“Het lijkt wel op de processie van 
Echternach”, vindt landbouwster 

Liesbet Perneel. “Het waterniveau 
gaat soms een beetje omhoog, 
maar dan daalt het opnieuw. De 
jongste jaren hebben we ook min-
der sneeuw. Net die is uitstekend 
voor het aanvullen van de grond-
waterreserves, want sneeuw sijpelt 
heel langzaam in de bodem.”
Vorig jaar verbruikte Rik Dela-
meilleure twee keer meer water 
dan hij had begroot. In totaal werd 
vorig jaar 155.000 kubieke meter 
uit het waterbekken van Ardo ge-
haald. Daarmee werd de herhaling 
van het extreme scenario van 2019 
vermeden. Toen werd water, opge-
pompt uit de Leie in Bavikhove, 20 
kilometer verder, aangevoerd met 
tankwagens. Dat kostte maar liefst 
4 euro per kubieke meter, vijf keer 
meer dan de aan Inero betaalde 
prijs.

Drainagesysteem
Ook in Noordoost-Limburg wer-
ken twintig landbouwers samen 
aan een duurzaam waterbeheer, in 
de gemeenten Bocholt, Hamont-
Achel, Peer en Pelt. Gerard Van-
gerven, een melkveehouder met 
150 koeien in Bocholt, installeerde 
een aangepast drainagesysteem. 
Dat zorgt ervoor dat het water 
slechts geleidelijk in de bodem 
sijpelt, zodat het grondwaterpeil 
behoorlijk blijft. Dat water wordt 
gebruikt voor het irrigeren van de 
akkers, waarop onder meer maïs 
wordt geteeld. “In lange droge 
periodes kan het grondwater zak-
ken tot een diepte van 2,5 meter, 
terwijl het normaal 1 meter diep 
zit”, zegt Gerard Vangerven. “Het 
drainagesysteem betekende een 
investering van 3000 euro per 
hectare. We kunnen er zowel heel 
natte als heel droge akkers mee 
regelen. Want het is niet zeker of 
we lange droge periodes zullen 
hebben. Het lijkt me wel zeker dat 
we extremere weersomstandig-
heden krijgen.” z
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 CAMILLE DEKIE, 

RIK DELAMEILLEURE 

EN LIESBET PERNEEL

De landbouwers rond 

Ardo in Ardooie  

gebruiken het water 

van de fabriek.

‘Vroeger loosden we ons water  
in de Veldbeek. Vandaag kunnen 
de boeren rond de fabriek het  
gebruiken’C A M I L L E  D E K I E
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V
oor onze economie wordt 
water almaar belangrijker. 
Dat blijkt uit de cijfers die 
het Vlaams Kenniscen-
trum Water (Vlakwa) ver-
zamelt. In 2013 werkte één 
op de zes Vlamingen in 
een waterintensieve sec-
tor. In 2019 was dat al 
meer dan één op de vijf 
(22%). Die ondernemin-
gen zijn goed voor een 
derde van de bruto toege-

voegde waarde in Vlaanderen.
Toch zijn de meeste bedrijven on-
voldoende voorbereid op een 
droogteperiode. Dat was twee jaar 
geleden de conclusie van een en-
quête bij de Voka-leden. Zeven op 
de tien Vlaamse ondernemingen
vreesden voor watertekorten, 
maar negen op de tien hadden nog 
geen analyse gemaakt van de 
droogterisico’s of een noodplan 

opgesteld. Acht op de tien zagen 
geen mogelijkheden om hun 
 waterverbruik significant te redu-
ceren, en evenveel respondenten 
konden bij een tekort niet over-
schakelen op alternatieve water-
bronnen.
Die hoge percentages doen niet 
vermoeden dat de meeste bedrij-
ven vandaag plots wel droogtebe-
stendig zouden zijn. “Het is ook 
niet zo eenvoudig om alternatie-
ven te vinden”, vindt Katelijne 
Haspeslagh, adviseur milieu en 
klimaat bij de werkgeversorgani-
satie Voka. “In veel sectoren is de 
kwaliteit van het water erg belang-
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VLAAMSE INDUSTRIE  WERKT AAN ANDERE BEDRĲ FSPROCESSEN

‘Nu handelen, 
of sommige 
bedrijven gaan ooit 
verplicht dicht’
Het bedrijfsleven halveerde het gebruik van grondwater de afgelopen 
 decennia. Toch kunnen de ondernemingen nog veel doen om zich beter te 
 wapenen tegen de waterschaarste. “Maar bedrijfsprocessen verander je niet 
van vandaag op morgen.” LU C  H U Y S M A N S

‘Circulair watergebruik 
moet de regel worden’
A N DY  P I E T E R S ,  W O O R D V O E R D E R  Z U H A L  D E M I R
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rijk. Overschakelen op andere 
waterbronnen vergt extra in-
vesteringen en aanpassingen 
van de bedrijfsprocessen. Dat 
doe je niet van vandaag op 
morgen.”
Nochtans doen de bedrijven 
al best wat. Er is veel regelge-
ving voor lozingsnormen, 
waterbesparingen, geschei-
den opvang van hemelwater 
en afvalwater. Haspeslagh: 
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SAMEN NAAR EEN  

CIRCULAIRE ECONOMIE

Elke waterdruppel die via neerslag of het opper-

vlaktewater binnenkomt, zo veel mogelijk ge-

bruiken. Dat is een van de doelstellingen van 

Capture. Dat platform van de UGent, de Univer-

siteit Antwerpen, de VUB en VITO bundelt sinds 

2015 de krachten van ruim 300 wetenschap-

pers en ruim 100 bedrijven. “We willen weten-

schappelijke innovatie veel sneller ingang doen 

vinden in de praktijk, om sneller naar een duur-

zame, circulaire economie te evolueren”, zegt 

communicatieverantwoordelijke Marjolein Van-

oppen. Capture werkt rond CO2, plastics en wa-

ter.

Het project CO2-to-product wil de koolstof in 

onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk afvangen en 

omzetten in nuttige producten, waar nu fossiele 

grondstoffen voor worden gebruikt. Plastics-to-

resource probeert alle plastics zo veel mogelijk 

te recycleren, zodat er geen virgin materials 

meer nodig zijn. Water-fit-for-Use wil water zo 

goed mogelijk benutten. 

Vanoppen: “Technologisch kan er al heel veel, 

maar vaak wordt pas aan hergebruik gedacht 

aan het einde van het proces, of als er verschil-

lende reststromen samenkomen. Dat maakt 

hergebruik en recuperatie heel uitdagend. 

Daarom willen we meer en meer grondstoffen 

en water herwinnen op procesniveau. Dat 

maakt het makkelijker en efficiënter om 

materialen te hergebruiken.”

 WATERINTENSIEVE BEDRIJVEN

Zij zijn van groot belang voor  

de Vlaamse economie.
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van ijs, afvalwater van andere 
bedrijven of water dat tussen 
bedrijven wordt verhandeld) 
klimt fors.
Het laaghangend fruit lijkt 
echter al geoogst. De chemie-
sector, de grootste slokop van 
de industrie, zag de dalende 
trend in 2016 gestuit. In de 
voedingssector daalt het 
grondwaterverbruik nog al-
tijd, maar stijgt het totale ver-
bruik de jongste jaren lichtjes.

Heilige huisjes
Toch kan het bedrijfsleven 
best nog wel stappen zetten, 
vindt Patrick Meire, professor 
ecosysteembeheer aan de 
Universiteit Antwerpen. 
“Iedereen – huishoudens, 
landbouw, industrie – moet 
nog meer inzetten op water-
besparing. Er zijn veel moge-
lijkheden. Het opgepompte 
water van bouwwerven wordt 
nu nog via de riolering afge-
voerd. De start-up Werfwater 
brengt die bouwbedrijven in 
contact met landbouwers, 
bedrijven en particulieren, die 
dat water kunnen gebruiken.”
Een andere mogelijkheid is 
hergebruik. Meire: “Een be-
drijf dat hoogwaardig water 
nodig heeft voor een proces, 
kan dat misschien ook herge-
bruiken voor andere toepas-
singen. Je kunt afvalwater 
ook beschouwen als een bron 
van grondstoffen en die pro-
beren te herwinnen. Fosfaat 
bijvoorbeeld, dat we nu ge-
bruiken in kunstmest. Of 
warmte: ook de technologie 
om die te recupereren, wordt 
steeds beter.”
Dirk Halet, strategisch coör-
dinator van Vlakwa, pleit 
ervoor die oefening niet te 
beperken tot de eigen perime-
ter. “Bedrijven moeten slim 

“Voor veel sectoren is water 
levensnoodzakelijk, bijvoor-
beeld als grondstof van voe-
ding, als zuiveringsmiddel 
voor installaties, of als koeling 
in de energie- en de chemie-
sector. Het is ook een kosten-
post. De gevoeligheid is er 
dus wel.”
Dat blijkt ook uit de cijfers. 
Hoewel de daling van het 

waterverbruik sinds 2010 
nagenoeg is stilgevallen, is het 
gebruik van grondwater bijna 
gehalveerd in de periode 
2000- 2018 (zie grafiek blz. 8). 
Dat is in lijn met het over-
heidsbeleid, dat vooral het ge-
bruik van andere waterbron-
nen stimuleert. Het verbruik 
van hemelwater stijgt licht. 
Dat van ‘ander water’ (water 
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‘ALS DE KRAAN DICHTGAAT,  

WIL IK NOG ALTIJD KUNNEN WASSEN’

Al 84 jaar bevindt Wasserij Excel-

sior zich in het centrum van Ninove. 

Ze gebruikt leidingwater om per 

week 2 ton kleren te wassen. “Maar 

dat vinden we niet meer verant-

woord”, zegt Ludwina Couck, die 

haar baan als lerares opgaf om met 

haar man Ken in het familiebedrijf 

te stappen.

Daarom verhuist de wasserij naar 

een nabijgelegen industrieterrein. 

Daar verzamelt ze het regenwater 

van de buurbedrijven: de bouwfir-

ma Anca en de waterbeheerder 

Vlaamse Waterweg. Met twee ande-

re buren, het transportbedrijf Remi-

trans en de matrassenmaker Euro-

mousse, zijn al engagementen ge-

tekend om ook het regenwater van 

hun daken te benutten. Dat wordt 

verzameld in grote zakken zoals die 

ook in de landbouw worden ge-

bruikt, gezuiverd en benut om de 

kleren te wassen. Daarnaast wil Ex-

celsior ook het afvalwater recupe-

reren, zodat het uiteindelijk bijna 

geen water meer zal lozen.

Voorlopig is dat allemaal niet goed-

koper dan eenvoudigweg kraan-

tjeswater te gebruiken. “Maar ik ga 

ervan uit dat, als er echt waterte-

korten zijn, wij bij de eerste secto-

ren zijn die worden afgesloten van 

het net. Als dat gebeurt, wil ik nog 

altijd kunnen wassen.”

Een eerste test liep met een kunst-

stoffen zak, een soort blaas, van 

100.000 liter. Die wordt nu vervan-

gen door een zak van 500.000 liter. 

Het project, dat wordt begeleid 

door het kenniscentrum Vlakwa en 

de UGent, krijgt subsidies omdat 

het erkend is als een van de acht 

Proeftuinen Droogte van de Vlaam-

se overheid.

 LUDWINA COUCK

“Leidingwater gebruiken 

om kleren te wassen is 

niet meer verantwoord.”

ID
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samenwerken. Dat is niet eenvou-
dig, want er zijn soms loodzware 
administratieve procedures, en 
 juridische en technische uitdagin-
gen. Het project Proeftuin Droogte 
bewijst dat het toch kan: we heb-
ben zeventien cases met minstens 
drie bedrijven die samenwerken.”
“Misschien moeten we ook onze 
heilige huisjes ter discussie stel-
len”, stipt Halet aan. “Nu denken 
we nog binnen het kader van de 
bestaande waterinfrastructuur, 
zoals riolen en zuiveringsstations. 
Daar minder water doorsturen, 
lijkt economisch niet wenselijk. 
Maar vanuit duurzaamheidsoog-
punt is het waardevol om water-
levering en waterzuivering zo 
dicht mogelijk bij de bron en de 
gebruikers te organiseren. Dat zie 
je al in woonprojecten zoals de 
Nieuwe Dokken in Gent. De be-
woners zullen er hun warmte 
 halen bij het chemiebedrijf Chris-
teyns.”

Brouwers geven 
het voorbeeld
Vorig jaar lanceerde de Vlaamse 
regering de Blue Deal, waarmee ze 
de waterschaarste wil aanpakken. 
Die moet ook de bedrijven weer-
baarder maken tegen waterschaar-
ste, zegt Andy Pieters, woordvoer-
der van Vlaams minister van Om-
geving Zuhal Demir (N-VA). “Cir-
culair watergebruik moet de regel 
worden. Daarom komen er tegen 
2022 verplichte waterscans voor 
grote waterverbruikers en bedrij-
ven met grote verharde oppervlak-
tes. In de milieuvergunningen 
 komen ook bepalingen over water-
efficiëntie, met een duidelijk tijds-
traject. Op sectorniveau werken 
we aan studies over de best be-
schikbare technologie en aan 
Green Deals.” Dat zijn vrijwillige 
overeenkomst tussen privépart-
ners en de Vlaamse overheid om 
samen een groen project te starten.

Er is al één Green Deal: zestien 
Belgische brouwerijen engageren 
zich om duurzamer om te gaan 
met water. Met resultaat, blijkt uit 
een tussentijdse balans van de 
Vlaamse Milieumaatschappij. De 
brouwers plaatsten extra debiet-
meters, optimaliseerden hun rei-
nigingsinstallaties, plaatsten nieu-
we vaten- en flessenlijnen of in-
stallaties om water te hergebrui-

ken, of zetten samenwerkingen op 
met bijvoorbeeld een nabije bouw-
werf. Gezamenlijk reduceerden ze 
hun waterverbruik met 289 mil-
joen  liter.
“Er zijn geen subsidies aan ver-
bonden: alle partners maken ge-
bruik van eigen tijd en middelen”, 
vertelt Liesje De Schamphelaire, 
adviseur environmental affairs & 
energy bij de voedingsfederatie 
Fevia. “De brouwerijen hebben 
zelf hun waterbalans en een actie-
plan opgemaakt. De overheid 
helpt bij het wegwerken van knel-
punten, en er is een stuurgroep 
voor lerende netwerken.”
Er zijn nog enkele knelpunten. 
Sommige maatregelen werden 
deels teruggeschroefd, omdat de 
reiniging niet optimaal is. Ook is 
het gerecycleerde water duurder 
dan vers water, en soms is ook de 
logistiek een uitdaging. “Die pro-
blemen bekijken we geval per ge-
val. Mogelijk ligt een oplossing in 
een breder beleid, maar soms kan 
een knelpunt ook worden opgelost 
door kennis uit te wisselen.”

Er staan nog Green Deals op sta-
pel met de supermarktketens om 
hun parkeerplaatsen maximaal te 
ontharden, met de chemie-, de 
farma- en de voedingssector, en de 
bouw. Pieters: “We leggen ook de 
laatste hand aan een Green Deal 
Sportdomein tussen de Vlaamse 
overheid en beheerders van sport-
terreinen. Sportclubs kunnen nog 
beter omgaan met hun water.”
“De Blue Deal telt 70 actiepunten 
en is heel ambitieus. Dat is posi-
tief, al moet het de komende jaren 
nog evolueren naar een uitge-
werkte holistische visie op water”, 
vindt Haspeslagh. “Iedereen moet 
inspanningen doen, maar die ge-
beuren het best zo kostenefficiënt 
mogelijk, en ze mogen bedrijven 
niet opzadelen met overbodige 
administratieve lasten. Je moet 
geen waterscan opleggen aan een 
kantoorgebouw dat alleen sanitair 
water verbruikt.”

Verplichte stillegging
Mocht het toch mislopen en er 
echt watertekorten dreigen, dan is 
er nog een stok achter de deur. De 
Vlaamse regering werkt ook aan 
een Reactief Afweegkader Droog-
te. De politieke besprekingen 
daarover zitten in de finale fase. 
Het plan moet het mogelijk maken 
om in periodes van extreme 
droogte doordachte maatregelen 
te nemen.
In het ergste geval kan dat veel 
verder gaan dan het intussen bijna 
klassieke verbod op het sproeien 
van gazons, het vullen van zwem-
baden of het wassen van auto’s. 
“Dat kan potentieel ook gaan over 
het stilleggen van bedrijven”, 
vreest Haspeslagh. “Het zal 
enorm belangrijk zijn de sociaal-
economische impact goed in te 
schatten. Maar het is een nood-
plan: om te vermijden dat het ooit 
wordt gebruikt, moeten we nu 
handelen.” z
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‘Voor veel sectoren is water 
levensnoodzakelijk. Het is ook 
een kostenpost. De gevoeligheid 
is er dus wel’ K AT E L Ĳ N E  H A S P E S L A G H ,  V O K A

289
MILJOEN 

LITER
water besparen 

zestien brouwers 

na technische 

ingrepen.
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S
inds 2006 worden natuur-
rampen verplicht gedekt 
door de brandverzekering. 
Maar volgens de verzeke-
raars valt de uitzonderlijke 
droogte van de voorbije 
jaren niet onder de wette-
lijke definitie van een na-
tuurramp. Midden decem-
ber vorig jaar besliste een 
rechter in Kortrijk daar 
anders over. “Het was een 
baanbrekend vonnis, om-

dat de rechter haar oordeel juri-
disch sterk wist te onderbouwen”, 
meent advocaat Jan Allaert van 
Bonus Advocaten, gespecialiseerd 
in vastgoedrecht.
Allaert verdedigt de belangen van 
Luc Platteau uit Aalbeke, die voor 
duizenden euro’s de funderingen 
van zijn woning moest verstevi-
gen. “Bij een natuurramp denk je 
aan een moment. De tegenpartij 
argumenteerde dat droogte een 
geleidelijk proces is”, legt de advo-

caat uit. De rechter van de onder-
nemingsrechtbank van Gent, afde-
ling Kortrijk, oordeelde dat een 
proces dat vele jaren in beslag 
neemt, nog altijd beschouwd kan 
worden als een natuurramp. “De 

oorzaak van de schade aan de wo-
ning is nooit betwist door de ver-
zekeraar.” Conclusie: de verzeke-
raar moet bijdragen in de kosten.
De verzekeraar berustte niet in het 
vonnis en ging in beroep. Binnen-
kort komt de zaak voor het hof van 

beroep in Gent. “Het kan nog twee 
of drie jaar duren eer er een defini-
tief arrest is. De verzekeraar kan 
daarna nog naar het Hof van Cas-
satie gaan, afhankelijk van de moti-
vatie van het arrest”, legt Allaert 
uit. “De verzekeraar kan zich daar 
niet zonder slag of stoot bij neer-
leggen, want het is een serieuze 
wending in de rechtspraak, met 
belangrijke implicaties. Ik heb de 
voorbije maanden veel telefoons 
gehad van confraters die cliënten 
hebben met soortgelijke proble-
men. Het probleem is veel groter 
dan ik besefte.”
In Aalbeke en naburige gemeenten 
is de schade door de droogte aan-
zienlijk. Vorige maand hebben 71 
mensen uit de streek rond Kortrijk 
scheuren laten registreren op een 
infomoment van de lokale CD&V-
afdeling. Doordat er de voorbije 
zomers zo weinig regen viel, is een 
kleiader uitgedroogd die door ver-
scheidene gemeenten loopt. De 
fundamenten van oudere huizen 
zakken daardoor weg, wat scheu-
ren en barsten, en hier en daar 
zelfs instortingsgevaar veroor-
zaakt.

Van streek tot streek
Niet alleen de streek rond Kortrijk 
is een gevarenzone. De droogte 
veroorzaakt vooral schade aan wo-
ningen in gebieden met veel klei-
grond, zoals in het zuiden van 
Oost- en West-Vlaanderen en het 
oosten van Vlaams-Brabant. “De 
regionale overheden brengen het 
probleem in kaart”, zegt Barbara 
Van Speybroeck, directeur com-
municatie van de koepel van ver-
zekeraars Assuralia.
Volgens haar hielden de verzeke-
raars tot nu geen rekening met dat 
risico bij de berekening van de pre-
mie voor de brandverzekering, 
“omdat tijdens de voorbereiding 
van de wet tot invoering van de 
dekking voor natuurrampen nooit 
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DROOGTE ONDERMIJNT FUNDERINGEN EN DOET  HUIZEN BARSTEN 

Droogterisico  
zit niet in premie 
brandverzekering
Verzekeringen bieden niet altijd bescherming tegen rampspoed. Vraag dat 
maar aan de mensen met schade aan hun woning veroorzaakt door de 
droogte, die tot nu geen cent van de brandverzekering hebben gekregen. 

I L S E  D E  W I T T E

‘De federale overheidsdienst 
Economie zoekt uit in hoeverre 
droogte vandaag al in de wet  
vervat zit, en of de wet aangepast 
moet worden’
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sprake was van het droogterisico.” 
“Verzekeringen draaien om soli-
darisering en mutualisering van 
risico’s. Als er duizend huizen in 
een gemeente zijn, weten de ver-
zekeraars uit historische statistie-
ken hoeveel van die huizen de 
kans lopen af te branden. Voor de 
schade aan woningen door droog-
te weten we nog niet hoe we het 
risico kunnen berekenen, omdat 
er nog onduidelijkheid is over de 
oorzaken en de omvang van het 
probleem”, stelt Barbara Van 
Speybroeck. “Droogte heeft een 
mondiale dimensie, maar de oor-
zaken van droogte en de gevolgen 
verschillen van streek tot streek.”
Staatssecretaris voor Begroting en 
Consumentenbescherming Eva De 
Bleeker (Open Vld) zegt dat de 
overheid probeert uit te zoeken in 
welke omstandigheden de schade 
aan woningen zich voordoet. “Dat 
onderzoek is cruciaal. Spelen 
menselijke factoren een rol? Is er 
een fout gebeurd die schade heeft 
veroorzaakt?” Denk aan illegale 

waterwinning of bomenkap, die de 
uitdroging van de bodem in de 
hand kan werken. Zowel de verze-
keraars als de overheid zeggen dat 
ze zich bewust zijn van het pro-
bleem en dat ze hard werken aan 
een oplossing voor de bestaande 
en de toekomstige schade aan wo-
ningen veroorzaakt door droogte. 
Een timing kunnen ze niet geven.
Eva De Bleeker stelt dat de bal in 
het kamp van de verzekeraars ligt. 
“We wachten op een voorstel tot 
oplossing van de verzekeraars.” 
Een verhoging van de premie van 
de brandverzekering voor ieder-
een zou helpen om de kosten voor 
de onfortuinlijke woningeigenaars 
te dekken. “De bestaande slachtof-
fers zijn niet ingecalculeerd in de 
huidige verzekeringspremie”, stelt 
Barbara Van Speybroeck. Om te 
weten hoe sterk de premie moet 
stijgen, moeten de verzekeraars 
kunnen berekenen voor hoeveel 
schade ze in de toekomst riskeren 
op te draaien. En daar knelt voor-
lopig het schoentje. 

Welles-nietesspelletje
Heel wat mensen durven het juri-
dische gevecht met de verzekeraar 
niet aan te gaan. Ze hebben vaak al 
zware kosten om de schade aan 
hun woning te herstellen of te be-
perken. De juridische kosten, zon-
der garanties op een gunstige af-
loop, zijn er vaak te veel aan. Want 
lang niet alle rechters oordeelden 
in het voordeel van de verzeker-
den. De uitspraak van de rechter in 
Kortrijk heeft er nog niet voor ge-
zorgd dat de verzekeraars massaal 
tussenbeide komen bij schade door 
droogte.
Jan Allaert: “Verzekeringsmaat-
schappijen zijn grote partijen, die 
alle rechtsmiddelen zullen uitput-
ten. Ik durf mijn hand niet in het 
vuur te steken dat alle cliënten de 
uitspraak krijgen waar ze op ho-
pen. Ze moeten een afweging ma-
ken.” Kunnen de getroffen mensen 
de kosten voor een juridische pro-
cedure er nog bijnemen, nadat ze 
al voor tienduizenden euro’s scha-
de aan hun woning hebben laten 
herstellen? Hebben ze een rechts-
bijstandsverzekering die kan hel-
pen? Het speelt allemaal mee in de 
overweging.
“Er is nogal wat divergentie in de 
rechtspraak”, zegt ook Eva De 
Bleeker. “De federale overheids-
dienst Economie zoekt ook uit in 
hoeverre droogte vandaag al in de 
wet vervat zit, en of de wet aange-
past moet worden.” Voor de slacht-
offers is nog altijd een welles-
niettesspelletje met de verzeke-
raars aan de gang. Als de overheid 
en de verzekeraars geen allesom-
vattende oplossing vinden, dreigt 
dat juridische steekspel nog jaren 
aan te slepen. Alle betrokken par-
tijen verzekerden ons dat ze zich 
het lot van de slachtoffers aantrek-
ken. Voor mensen met gebarsten 
huizen is het bang afwachten. z
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 BARSTEN IN  

EEN WONING

Het is niet zeker dat 

een rechter de  

verzekeraar  

dwingt de schade  

te vergoeden.
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