Vlaanderen
is milieu

GEZOND WATER

OOK JOUW ZORG

Regenwater als alternatief?

Controleer de waterleidingen in je huis. Als het
putwater zuiver is, maar je leidingen zijn vervuild of ze
bevatten lood, dan drink je toch nog ongezond water.
Kies voor materialen uit kunststof.
Gebruik je zowel putwater als kraantjeswater? Kies dan
kraantjeswater om te drinken, te douchen, te koken ...
Zorg voor twee volledig gescheiden leidingcircuits.
Verbind ze nergens met elkaar: als je putwater vervuild is, kan het via een verbinding je kraantjeswater
verontreinigen. Bij een foute aansluiting kan putwater
bovendien in het openbare leidingnet voor kraantjeswater worden geperst.

Heb je nog geen waterput en overweeg je om putwater
te gebruiken tijdens het poetsen? Plaats dan een
regenwaterput. Dat heeft veel voordelen: regenwater is
goedkoper dan kraantjeswater, en je laat ons kostbare
grondwater onaangeroerd.

Een veilig systeem moet voldoen aan de voorschriften
van het Technisch Reglement van Aquaﬂanders. Dit kun
je aanvragen of downloaden op www.aquaﬂanders.be.

Nog vragen?
Bel 1700 of mail naar info@vmm.be.
www.vmm.be/gezondwater

VU: Michiel Van Peteghem, VMM

Zorg voor een veilige installatie

Om te poetsen, de auto te wassen of de tuin te besproeien
heb je geen drinkwater nodig. Dat water hoeft niet
gecontroleerd te worden. Voor zulke taken gebruik je
beter regenwater.

LAAT JE
PUTWATER
CONTROLEREN

Kraantjeswater:
de beste keuze voor je drinkwater
Drinkwater moet veilig en gezond zijn. In Vlaanderen
drinken de meeste mensen kraantjeswater, dat wordt
geleverd door de watermaatschappijen. Het wordt
streng gecontroleerd. Uit die controles blijkt dat ons
kraantjeswater van zeer goede kwaliteit is. Je eigen
putwater kan besmet zijn met ziekmakende bacteriën
of chemische stoffen zonder dat je dit ruikt, proeft
of ziet. Wie toch putwater wil drinken in plaats van
kraantjeswater, kan het dus best eerst laten controleren.

Word ik ziek als ik putwater drink?
Vervuild putwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Heel wat bacteriën die erin opduiken, veroorzaken
maag- of darmontstekingen. Ook lage dosissen schadelijke stoffen, zoals nitraten, ﬂuor, arseen of pesticiden
kunnen op termijn voor problemen zorgen.
Baby’s en zwangere vrouwen zijn het meest kwetsbaar
voor vervuild drinkwater. Zij moeten extra voorzichtig
zijn.
Wil je overschakelen op kraantjeswater? Contacteer dan
je watermaatschappij voor meer informatIe.

Toch putwater gebruiken als
drinkwater?
Gebruik je putwater als drinkwater, dan ben je zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan.

Waarom is putwater minder
betrouwbaar?
De meeste particuliere waterputten zijn niet diep genoeg
om zuiver grondwater op te pompen. Een mesthoop vlakbij, een lekkende stookolietank, rioolwater, regenwater ...
Allemaal kunnen ze het putwater besmetten en ondrinkbaar maken. Ook sproeistoffen zoals pesticiden komen
in het grondwater terecht. Bovendien kunnen er zware
metalen of andere vervuilende stoffen in de bodem zitten.

Wie kan mijn putwater controleren?
Als je putwater drinkt omdat je niet op kraantjeswater kunt aansluiten, bijvoorbeeld omdat je erg
afgelegen woont, kun je de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vragen om eenmaal per jaar je
putwater te controleren. Die controle is gratis. Op
basis van die controle krijg je van het Agentschap
Zorg en Gezondheid een advies over de drinkbaarheid van je putwater. Meer info en het aanvraagformulier vind je op www.vmm.be/gezondwater.
Gebruik je putwater als drinkwater omdat je niet
op kraantjeswater wilt aansluiten, dan moet je het
water zelf laten controleren. Je kan een betaalde
controle aanvragen bij een erkend laboratorium.
Een lijst van de erkende labo’s vind je op de website
www.vmm.be/gezondwater.
Meer info, tips en richtlijnen vind je in de
brochure ‘Richtlijnen voor eigen waterwinners’, die je
kan downloaden via www.vmm.be/gezondwater.

Volgens de Vlaamse wet moet je als ‘eigen waterwinner’
je putwater grondig laten controleren vóór het eerste
gebruik. Daarna moet je minstens om de tien jaar je
putwater opnieuw laten checken. Om geen risico’s te
nemen met je gezondheid, laat je het putwater best
elk jaar controleren op enkele belangrijke parameters.
Zeker in ondiepe putten kan de kwaliteit van het drinkwater snel dalen door een plaatselijke vervuiling.
Lever je putwater als drinkwater aan andere mensen, in
het kader van een commerciële of openbare activiteit,
dan ben je een private waterleverancier. In dat geval
gelden er extra controleverplichtingen. Meer info vind je
op www.vmm.be.

Tip!
In normale omstandigheden is één controle per jaar
voldoende. Maar na zware wateroverlast, met overstromingen of overgelopen riolen en grachten, vraag je best
een extra controle aan.

