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Duurzaam waterbeheer

Water is synoniem voor leven. 
De eerste beschavingen heb-
ben zich gevestigd rond meren 
of waterlopen. Tot zo’n 200 jaar 
geleden, was water eerlijk ver-
deeld en werd het beschouwd 
als een gemeenschappelijk 
goed. Met de intrede van het 
kapitalisme is water handels-
waar geworden waarbij een 
aantal zich het recht toe-eigent 

over het leven en dood van 
burgers te mogen beschikken. 
5 miljoen kinderen sterven om-
dat ze geen toegang hebben 
tot drinkbaar water en 1,2 mil-
jard personen beschikken niet 
voldoende water. 

De strijd voor water is een sym-
bolische strijd tegen de ver-
markting. 

De landbouw is goed voor 85% 
van de wereldwijde totale zoet-
waterconsumptie, de industrie 
voor 10% en de huishoudens 
voor 5%. We kunnen ons dan 
ook terecht vragen stellen bij 
de watervoetafdruk van land-
bouwproducten, en zeker als 
die uit landen komen met een 
waterschaarste. 
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Uitdagingen op vlak van mi-
lieu en vakbond

De belangrijkste vervuilingsbron in Brussel zijn 
de huishoudens, die ook de grootste verbruikers 
zijn. Het is daarom belangrijk binnen bedrijven 
milieuvriendelijke onderhoudsproducten te ge-
bruiken, lekken op te sporen en zo veel mogelijk 
regenwater te gebruiken. Bij bouw- of renova-
tiewerken kan ik als vakbondsafgevaardigde na-
gaan of er al dan niet voorzieningen aanwezig 
zijn om water te besparen en of bodems door-
laatbaar zijn, via groendaken of aangepaste 
vloerbedekking bijvoorbeeld. 

Drinkbaar water wordt te Brussel zonder 
differentiatie als volgt gebruikt:

 » 36% voor Wc’s

 » 31% voor hygiëne

 » 8% voor onderhoud

De instanties die in Brussel bevoegd zijn 
voor waterbeheer zijn:

 » Leefmilieu Brussel: wateroperator (wa-
terwinning, stelt een beheersplan op en de 
effectieve kost van water, beheert de water-
lopen).

 » Hydrobru – waterverdeler (verantwoordelijk 
voor de verdeling van drinkbaar water en de 
afvoer van regen- en afvalwater).

 » Vivaqua – productie (verantwoordelijk voor 
de winning, opslag en behandeling van wa-
ter voor menselijk gebruik). 

Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot 
opstelling van een kader voor het wa-
terbeleid.

http://www.leefmilieubrussel.be/Tem-
plates/etat/informer.aspx?id=3456&la
ngtype=2067&detail=tab3

De waterafdruk  
in enkele cijfers:

•	 1000 l water voor 1 l melk

•	 200 l water voor 1 kg aardappelen

•	 16 000 l water voor 1 kg rundsvlees

•	 3000 l water voor 1 kg rijst

Wetgeving

1. Bodemondoorlaatbaarheid en waterafvoer

2. Beheersing van het verbruik

3. Het gebruik van drinkbaar water zonder  
differentiatie 

4. Watervervuiling

4 belangrijke problemen  
in Brussel:



De actoren

1.  Zich documenteren en werknemers en di-
rectie sensibiliseren en informeren over de 
uitdagingen op vlak van water.

2. Informatie inwinnen over de sectorale voor-
waarden op vlak van afvalwaterbeheer.

3. Een doorlichting maken van welke posten wa-
ter verbruiken en hoeveel.

4. Verspilling aanpakken.

5. Navraag doen of het afvalwater kan worden ge-
recycleerd.

6. Geen toxische of gevaarlijke producten in 
de riolering lozen (olie, solventen, verf, …).

7. Collega’s informeren over de kwaliteit van 
kraantjeswater en het gebruik ervan bevorderen.

8. Binnen de overlegorganen actie voeren
 ACTIE BINNEN HET CPBW

 » Het gebruik bevorderen van milieuvriendelijke 
onderhoudsproducten die ook beter zijn voor de 
gezondheid en de dosering van schoonmaak-
producten beperken.

 » Het gebruik van waterbesparingssystemen be-
vorderen. 

 » Sensibiliseringsacties voorstellen.
 ACTIE BINNEN DE OR

 » Een kostenanalyse van het watergebruik opvra-
gen.

 » De kosten voor het afvalwaterbeheer opvragen.
 » Bestek voor het gebruik van onderhoudsproduc-
ten opvragen.

 » Vragen om milieubepalingen op te nemen in de 
contracten met leveranciers.

De acties  
Individuele en/of collectieve

•	 Waterdrukregelaar

•	 Lekdetector

•	 Dynamische debietregelaar

•	 Thermostatische mengkraan

•	 Automatische kraan (infrarood – mechanisch)

•	 Urinoir zonder water

•	 Waterfontein

•	 Toilet met dubbele spoeling

Waterbesparingssystemen

INTERNE ACTOREN: 

 » Bedrijfsdirectie

 » Werknemersafgevaardigden

 » Werknemers

 » Eco-consulent

 » Preventieconsulent

EXTERNE ACTOREN

 » Facilitator ecoconstructie Leefmilieu 
Brussel

 » Onderaannemers

 » Leveranciers 



BRISE krijgt steun van Leefmilieu Brussel

Contact : info@brise-milieu.be 
 www.brise-milieu.be 

Extra informatie

Deze fiche is opgesteld door de “Kyoto Groep” in het kader van het BRussels Intersyndicaal netwerk voor  
Sensibilisering rond Milieu (BRISE), waar het ABVV, het ACV en het ACLVB deel van uitmaken – DECEMBER 2012

LINKS

 » Duurzaam waterbeheer in de wereld 
www.eautarcie.com

 » L’Institut Européen de Rercherche sur la 
Politique de l’Eau (IERPE) 
http://ierpe.eu

 » Blauwboek Belgaqua 
www.belgaqua.be/document/Blauwboek.pdf

 » Waterafdruk  
www.watervoetafdruk.org

 » Infofiche ecoconstructie 
www.leefmilieubrussel.be  
Particulieren > Thema’s > Ecologisch bouwen 
Onze infofiches

 » Handleiding groene aankopen 
www.milieukoopwijzer.be

DOCUMENTAIRES/FILMS

 » « L’or bleu » documentaire  
film van Damien Pierpont – 2008

 » « Tambien la lluvia » (Zelfs de regen)  
een film van Iciar Bollain – 2011

PUBLICATIE

 » « Bruxelles eau mon amour »  
Riccardo Petrella –135 p., uitgever Couleur Livres
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