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Stad Gent deelt voor het eerst opgepompt
grondwater met buurt

Voor de eerste keer stelt de Stad Gent op een eigen werf een watertank met

grondwater ter beschikking van de buurt. Buurtbewoners van stadsschool Het

Tandwiel in Sint-Amandsberg zijn vrij om het grondwater gratis te gebruiken. De

Stad Gent zal voortaan op elke eigen werf het grondwater delen.
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Het schoolgebouw van basisschool en kinderdagverblijf Het Tandwiel in Sint-Amandsberg

wordt op dit moment uitgebreid. Voor het eerst stelt de Stad Gent het gerecupereerde

grondwater ter beschikking van de buurt. Buurtbewoners kunnen tot midden oktober 2021 de

watertank gebruiken. Het overige water wordt afgevoerd naar een achtergelegen gracht voor

maximale infiltratie in de bodem.

Dit is pas het begin: bij werven waar het kan, zullen buurtbewoners voortaan standaard het

grondwater kunnen gebruiken. Zo heeft er ook al even een watertank bij de werf van

kinderdagverblijf De Boekenmolen in Zwijnaarde gestaan. Met dit systeem wil de Stad Gent

waterverspilling tot een minimum beperken. Buurtbewoners kunnen het grondwater

hergebruiken om hun planten water te geven of hun regenwaterput te vullen.

We gaan het engagement aan om op elke werf van de Stad Gent het
grondwater te delen. Zo zetten we niet alleen in op duurzaamheid maar ook op
betrokkenheid, want we brengen op die manier ook buurtbewoners samen. 
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/nieuws-evenementen/bouw-nieuwe-vleugel-voor-het-tandwiel-van-start
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-nieuwbouw-kinderdagverblijf-de-boekenmolen-zwijnaarde


Kaart met aftapkranen

Het systeem is niet nieuw. Bij particuliere werven in Gent wordt het grondwater al langer

gedeeld. Het is immers al meer dan 2 jaar een voorwaarde die wordt opgenomen in

vergunningen. Maar door de lange aanvraagprocedures voor openbare gebouwen, is de Stad

Gent zelf nu pas toe aan de eerste keer. Alle locaties waar Gentenaars grondwater kunnen

aftappen, zijn trouwens gebundeld op een handige kaart.
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Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Storms, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

Zoek hier waar in Gent je grondwater kan aftappen

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:daan.nelen@stad.gent
https://www.stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven
mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:schepen.heyse@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

