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Vlaanderen:
• 6.55 milj. woners
• 13.522 km² 
Dichtheid 484 per km²



Bron: Milieurapport Vlaanderen





Grondwaterstandindicator

Bron: VMM







Evolutie grondwaterstanden 2010-2015

Bron: Milieurapport Vlaanderen



Organisatie Milieu-inspectie
Situatie voor 1 april 2017 (Departement LNE)



Organisatie Milieu-inspectie
Situatie na 1 april 2017 (Departement Omgeving)



Organisatie Milieu-inspectie
Situatie na 1 april 2017 (Departement Omgeving)



Afdeling Handhaving

• Jaarlijks inspectieplan & -rapport
• Online beschikbaar

• 120 personeelsleden, 96 inspecteurs
• VTE (96/82)

• 66.000 bedrijven 
• 11.300 klasse 1 & 54.700 klasse 2

• 10.700 controles
• 4.000 bedrijven
• 500 PV’s

• Grondwater gerelateerde boetes
• 1.500€  380.000€

Milieu-inspectie:



Afdeling Handhaving



Stakeholder overleg



Opleiding en Codes van goede praktijk



Bron: DOV

Ongeveer 21.000 gekende winningen/boorsites:
• 380 milj. m³/jaar vergund (510 milj. m³/jaar in 2000)

• 540 winningen > 30.000 m³/jaar
• 502 gecontroleerd (2005-2016)

75%

25%



Checklists





Ter plekke ~ grondwaterwinningen

• Afwerking productieput
• Putkelder goed afgewerkt

• Waterdicht en droog (eventueel dompelpomp)

• Goed afsluitbaar en manipuleerbaar deksel
• Overkragend of gelijkwaardig

• Geen verontreiniging aanwezig in de putkelder
• Debietmeter
• Peilbuis voor opmeten waterpeil in de productieput
• Productieput zelf goed afgesloten met putkap

• Geen openstaande buis 

• Kraantje voor staalname na de debietmeter



Ter plekke ~ grondwaterwinningen























• Plaatsing

• Werking

• Verzegeling/ijking























• Code van goede praktijk debietmeting in opmaak

















1e Aquifer 

2e Aquifer

Scheidende laag

?



Ter plekke ~ boringen (Code van goede praktijk)

• Opstelling van de boorinstallatie
o Defecten, olielekken, rijplaten,…

• Vooraf opgemaakt verbuizingsplan
o Diepte, diameters, gebruikte materialen

• Opmaak boorstaat door de boormeester
o Op basis van effectief genomen monsters

o Aangepaste boorsnelheid

• Spoelmedium
o Zuiver spoelwater (leidingwater, grondwater) !Geen oppervlaktewater!

o Lucht (Hamerboringen)

o Voorziening spoelwaterverlies?

• Gebruik van additieven
o Stabilisatie boorgat

o Biologisch afbreekbaar

• Lozing van het spoelwater
o pH

o Zwevende en bezinkbare stoffen



Ter plekke ~ boringen (Code van goede praktijk)

• Inbouwen van de verbuizing
o Centraal in boorgat

o Verlijmen zonder verontreiniging

o Casing goed gelast

o Controle einddiepte

• Aanvulling boorgat
o Scheidende lagen afdichten met kleistoppen of cementering

(voldoende ondoorlatend  Bewijs)

o Gebruik van stortkokers (>50m)

o Cementering van stalen casing onder druk en voldoende lange uitharding (min. 24h)

• Opmaak boorstaat en putschema voor de exploitant
o Doorboorde grondsoorten (aard, kleur, textuur,…)

o Waterstand, specifiek debiet

o Gebruikte materialen, filterdiepte, diepte pomp, diepte kleistoppen,…



Ter plekke ~ boringen (Code van goede praktijk)

• Specifiek voor BEO
o Inbouw sondes via haspel of geleidingswiel

o Kleistoppen of grouting met aantoonbare ondoorlatendheid

o Minimaal 3 druktesten op de sondes (voor inbouw, na inbouw, voor ingebruikname)

o Correct antivriesmiddel (niet milieuschadelijk)



e-DOV Meldpunt boringen

• Locatie van de werkzaamheden

• Referentie van de vergunning

• Start- en einddatum
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Ter plekke ~ opvullen verlaten put

1e Watervoerende laag 

2e Watervoerende laag

Scheidende laag









End-of-pipe feedback



?

Erkenningsregeling voor boorbedrijven



Erkenningsregeling voor boorbedrijven



Erkenningsregeling voor boorbedrijven







- - - - - - - - -
Naleefgedrag promoten door grondwaterbewustmaking



"We learn geology the morning after the earthquake." 
Ralph Waldo Emerson(1803-1882)


