Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken
als drinkwater of voor persoonlijke hygiëne. Ook gebruik
als drenkwater voor vee is af te raden.
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Oppompen van
grondwater voor
consumptie*
en persoonlijke
hygiëne
*

(drink- en drenkwater)

wordt afgeraden
Doe je het toch, dan moet je rekening houden met potentiële
risico’s als gevolg van de aanwezige bodemverontreiniging
en de nodige maatregelen treffen.

Risico’s en maatregelen
• Er is kans op blootstelling aan
de verontreiniging door dermaal
contact bij gebruik van het grondwater in bad of douche.
• Er is kans op blootstelling door
inname (drinken) van het
verontreinigd water.
• Er is kans op blootstelling aan de
verontreiniging door inname van
groenten besproeid met het
verontreinigd water of door inname
van vlees van dieren gedrenkt met
het verontreinigd water.
• Er is kans dat de verontreiniging
zich horizontaal of verticaal
verspreidt in het grondwater.

Wordt er toch grondwater opgepompt voor gebruik als drinkof drenkwater of voor persoonlijke hygiëne, dan is het aangewezen
om één of meerdere van volgende maatregelen te treffen:

Het laten uitvoeren van een nieuwe
risico-evaluatie door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Hij kan nagaan wat
de mogelijkheden zijn tot het gebruik van
grondwater uit andere grondwaterlagen
of locaties.

Het uitvoeren van een
bijkomende controle op
het grondwater om na te gaan
of het voldoet aan de
drinkwaterkwaliteitseisen.

Concreet voorbeeld
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Op je grond is het gebruiksadvies GA2b van
toepassing. Je zou graag grondwater op je perceel
oppompen om te consumeren en om te gebruiken
als douchewater. Aangezien er een grondwaterverontreiniging aanwezig is op je perceel (vandaar
het gebruiksadvies), wordt het sterk afgeraden
om dit te doen.

Doe je het toch, dan is het aangeraden een erkend
bodemsaneringsdeskundige te raadplegen om een
nieuwe risico-evaluatie uit te voeren. Daarnaast
is het in elk geval zinvol om het opgepompte
grondwater te laten analyseren op het volledige
drinkwaterpakket en niet enkel op de verdachte
parameters. Voor meer info:
https://www.vmm.be/waterloket/gezond-water/putwater-controleren

