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Vinger aan de pols
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www.dov.vlaanderen.be
Inventariseren van 

grondwaterwinningen
Meten van 

grondwaterpeilen

Analyseren, modelleren en 
rapporteren:
• SGBP
• Grondwaterstandsindicator

Sturen
Adviezen 

grondwaterwinningen

Beleidsvoorstellen

Erkende 
boorbedrijven

http://www.dov.vlaanderen.be/


Lessen uit het verleden

herstel in Sokkelsysteem
We kunnen dit oplossen: scenario’s modelleren, kiezen, implementeren en opvolgen
Meer weten over gespannen grondwater: https://www.youtube.com/watch?v=oubvVjiLC0Q
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Stijghoogtegrafieken van de peilputten 
in het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 (depressietrechter)
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Verleden

Grondwaterstandsindicator juni 2021
Goede situatie voor de tijd van het jaar (dankzij natte en koude maand mei)
Maar nog veel dalende peilen, ondanks de neerslag van voorbije weken
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Heden Toekomst



Regen         aanvullen van 
grondwater

Rapport van KMI: nattere winters, 
maar drogere lentes

Ondergrond zien als een batterij 
om grondwater op te slaan

Ondergrond is bepalend bij 
aanvullen
Bij kunstmatig aanvullen 
voldoende aandacht voor 
kwaliteit
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Nuttige neerslag



Oplossingen naar de toekomst

Blue Deal 
Beleidsmatige aanpak van bemalingen en drainage 
Verschillende projecten rond vernatting

Projectoproepen
Proeftuinen droogte 3.0: www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-
droogte (oproep loopt tot 26 juli 2021) 
Water-Land-Schap 2.0: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-
projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0/Paginas/default.aspx
(oproep loopt tot 31 juli 2021)

Andere
Slimmer omgaan met water
Verder reduceren van de watervraag
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http://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/Water-Land-Schap2.0/Paginas/default.aspx


Welke rol voor lokale besturen?

Voorbeeldrol opnemen in eigen projecten
Informeren en sturen van lokale initiatieven
Ondergrond als batterij voor water benutten:

Herstellen en versterken van de natuurlijke voeding van grondwater
Dus ontharden waar het kan, anders waterdoorlatende verhardingen of 
infiltratie, afkoppelen regenwater en aanleggen van infiltratievoorzieningen 
(collectief),…
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