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Doelstelling 

Bij de professionele watergebruikers - in kaart 

brengen van de: 

– Evolutie van de waterproblematiek 

– Inspanningen inzake duurzaam waterbeheer 

– Hinderpalen voor toekomstige investeringen in 

duurzaam waterbeheer 

Op basis van deze analyse door Vlakwa, in 

overleg met de beroepsfederaties en de 

overheid, initiatieven opzetten 
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Methodologie 
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Sample  
description 

Professionele 
watergebruikers 

Sample 
size 

n=328 
respondents 

 
Data-collection 

method 

online  

Fieldwork  
period 

van:   
3/09/2015  

 

tot:  
22/10/2015 

55 
minutes 

 
Avg. interview 

duration 

10 
minutes 



Samenstelling 

steekproef 
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Sectorale spreiding 

37 

48 

7 
7 

Industrie Horeca Landbouw Zorg

38 

17 

13 

10 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

2 

Voeding 

Textiel 

Chemie 

Wasserij 

Tank Cleaning 

Afvalverwerking 

Papier 

Farmacie 

Metaal 

Energieproductie 

Afvalwaterbehandeling 

Bouw 

Houtverwerking 

Andere 

SECTOR (%) HOOFDACTIVITEIT INDUSTRIE (%) 
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Geografische spreiding  
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Grootte van bedrijven/instellingen  
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Resultaten  

Bedrijven/instelling 

& Water 
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Belang van water voor de activiteit 

A 

73
79 79 79

17 8
18 17

5 8

3 44 4 A 

INDUSTRIE LANDBOUW HORECA ZORG 

Enquête 2012 
Enquête 2015 

2012   2015 2012   2015 2012   2015 2012   2015 
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A. Industrie 

Belang van de verschillende types aan waterbronnen 
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A. Industrie 

Waterproblemen die worden ondervonden 
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A. Industrie 

Evaluatie gebruik waterscan en/of wateraudit 

31 

69 
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A. Industrie 

Drijfveren om in te zetten op rationeel waterbeheer 
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A. Industrie 

Maatregelen inzake rationeel waterbeheer 
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B. Landbouw 

Belang van de verschillende types aan waterbronnen 
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B. Landbouw 

Waterproblemen die worden ondervonden 
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B. Landbouw 

Evaluatie gebruik waterscan en/of wateraudit 

5 

95 
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B. Landbouw 

Drijfveren om in te zetten op rationeel waterbeheer 

20 



B. Landbouw 

Maatregelen inzake rationeel waterbeheer 
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C. Horeca 

Belang van de verschillende types aan waterbronnen 
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C. Horeca 

Waterproblemen die worden ondervonden 
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C. Horeca 

Evaluatie gebruik waterscan en/of wateraudit 

30 

70 
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C. Horeca 

Drijfveren om in te zetten op rationeel waterbeheer 
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C. Horeca 

Maatregelen inzake rationeel waterbeheer 
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D. Zorg 

Belang van de verschillende types aan waterbronnen 
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D. Zorg 

Waterproblemen die worden ondervonden 
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D. Zorg 

Evaluatie gebruik waterscan en/of wateraudit 

38 

38 62 
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D. Zorg 

Drijfveren om in te zetten op rationeel waterbeheer 
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D. Zorg 

Maatregelen inzake rationeel waterbeheer 
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Globaal - Gebruik financiële stimuli 
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Globaal – Gebruik financiële stimuli 
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Globaal - Gerealiseerde besparingen 
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Globaal -Hinderpalen voor  

toekomstige investeringen 

In de periode 2015-2020 plant 61% van de professionele watergebruikers bijkomende 

inspanningen op het niveau van rationeel waterbeheer – Hinderpalen:  
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A. Economisch 
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B. Technisch 
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C. Ruimtelijk 
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D. Sociaal 
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E. Juridisch 
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Conclusies 
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Conclusies 
Professionele watergebruikers 

Voor 94% van de respondenten is water belangrijk tot 
zeer belangrijk 

– Slechts 15% reeds waterscan en/of wateraudit uitgevoerd 

– 24 % is van plan om in de komende 5 jaar een 
wateraudit/waterscan uit te voeren 

– Gebruik financiële stimuli is verwaarloosbaar 

 

92% ondervindt vandaag waterproblemen, belangrijkste: 

– Kostprijs van water (73%) 

– Verstrenging van de lozingsnormen (26%) 

 

96% verwacht binnen 2-5 jaar waterproblemen, 
belangrijkste: 

– Kostprijs van water (80%) 

– Verstrenging van de lozingsnormen (40%) 

– Verminderde beschikbaarheid (18%) 
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Conclusies 
Professionele watergebruikers 

62% heeft inspanningen geleverd inzake rationeel 
waterbeheer in de periode 2010-2015 

– Belangrijkste drijfveer: besparing operationele kosten 

– 9% heeft gebruik gemaakt van financiële stimuli 

– Gerealiseerde besparing in waterverbruik: 14% 

61% plant inspanningen in de periode 2015-2020 

– Industrie: technische ingrepen, intern waterhergebruik, 
vermindering van de lozing van verontreiniging 

– Landbouw: omschakeling van diep grondwater en/of 
leidingwater naar ondiep grondwater, hemelwater, opp.  

– Zorginstellingen & Horeca: technische en sociale 
ingrepen 

Hinderpalen voor toekomstige investeringen:  

– Economisch (71%), Technisch (30%), Ruimtelijk (19%), 
Sociaal (16%), Juridisch (16%) 

 

 

 

 

 

 

 

43 



Vervolgstappen 
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Specifieke vervolgstappen  

op basis van enquête 
 

• Economisch: 

– Samen met de beroepsfederaties en de overheid het gebruik & effect van de financiële 
stimuli evalueren en passend actieplan uitwerken 

– Het zoeken naar passende financieringskaders voor wateraudits/waterscans, demo’s, 
pilootinstallaties, proeftuinen en proof of concept. 

– Sensibiliseren en informeren over de activiteiten/diensten van Vlakwa waarop beroep 
kan gedaan worden  

• Technisch: 

– Nagaan of er reeds op vandaag oplossingen bestaan in binnen-en buitenland om een 
antwoord te bieden op de geïdentificeerde technische uitdagingen en indien niet 

– het initiëren, coördineren en faciliteren van onderzoeks-en demonstratieprojecten in 
nauw overleg met de eindgebruikers (voortzetting aanpak water-matrix – klik hier) 

• Ruimtelijk: 

– I.s.m de overheid actieplan ontwikkelen met projectontwikkelaars, architecten, etc.  rond 
thematiek waterbeschikbaarheid 

• Sociaal: 

– Het ter beschikking stellen van een checklist voor opvolging van de waterhuishouding bij 
zorginstellingen & horeca 

– Het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s omtrent rationeel watergebruik, deels als 
onderdeel van de opleiding sanitair, chauffage, …(overleg met VDAB, Syntra, technische 
scholen) 

• Juridisch 

– Strategische adviesondersteuning om een gepast wetgevend kader te ontwikkelen die de 
uitwisseling van waterstromen faciliteert op het niveau van heffingen en vergunningen. 
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Bijlagen 

– Uitgeschreven conclusies 
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Conclusies: Bedrijf/instelling & Water 

Uit de enquête blijkt het grote belang van water voor de professionele 
watergebruikers. Voor 94% van de respondenten is water belangrijk tot zeer 
belangrijk.  In de water-enquête van 2012 bedroeg dit percentage 71%, wat aangeeft 
dat er mogelijks een verhoogde bewustwording is voor het socio-economisch 
belang van water. 

 

Leidingwater werd door de respondenten aangeven als zijnde de belangrijkste 
waterbron (door 84% van de respondenten) voor hun bedrijf. Voor de 
zorginstellingen en de horecasector ligt dit in lijn met het werkelijk verbruikersprofiel. 
Voor de landbouwsector resp. de industrie, die hun waterverbruik (excl. koelwater) 
voor 10% resp. 30% invult met leidingwater (MIRA -2012) is er een grote discrepantie. 
Mogelijks worden naast volume ook andere factoren in rekening gebracht om het 
belang van een waterbron in te schatten (kostprijs, beschikbaarheid, kwaliteit, etc.) 

 

92% van de professionele watergebruikers ondervindt vandaag waterproblemen 
een percentage dat zal stijgen naar 96% in de komende 2 tot 5 jaar. Deze problemen 
situeren zich vandaag in hoofdzaak op het niveau van de kostprijs van water 
(aangegeven door 73% van de respondenten) en de verstrenging van de 
lozingsnormen (26%). Ook naar de toekomst toe vormen kostprijs van water 
(80%) en verstrenging van de lozingsnormen (40%) de belangrijkste uitdagingen. 
Daarnaast verwacht men ook problemen op het niveau van de verminderde 
beschikbaarheid van bepaalde waterbronnen (18%). 
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Conclusies: Bedrijf/instelling & Water 

Niettegenstaande water als belangrijk/zeer belangrijk wordt  beschouwd door de 
professionele watergebruikers heeft slechts 15% reeds een waterscan en/of 
wateraudit uitgevoerd. De wateraudit is een doorlichting van de waterstromen, de 
waterbehoeftes en de lozingen met als doel het waterverbruik te optimaliseren, 
waterbesparing te realiseren en bijgevolg ook de waterkost te drukken.  Bij de 
respondenten is 24 % van plan om in de komende 5 jaar een wateraudit/waterscan uit 
te voeren. 

 

63% van de professionele watergebruikers heeft in de periode 2010-2015 
inspanningen geleverd inzake rationeel waterbeheer. De belangrijkste drijfveer is 
het realiseren van besparing in de operationele kosten ten behoeve van de 
competitiviteit (aangegeven door 79% van de respondenten). De drijfveer “In lijn met 
de duurzaamheidswaarden van het bedrijf” (44%) en “voldoen aan de 
vergunningsvoorwaarden (42%) komen op de tweede resp. derde plaats. Deze 
inspanningen (vooral technische ingrepen) hebben volgens de respondenten 
geresulteerd in een gemiddelde waterbesparing van 14% en een daling van de 
waterkost met 12%. Daarnaast ook een besparing op het niveau van energie (8%) en 
het verbruik van chemicaliën en hulpstoffen (5%) en loonkost (4%). 
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Conclusies: Bedrijf/instelling & Water 

Zowel voor wat betreft de waterscan/wateraudit alsook voor wat betreft de 
implementatie van maatregelen inzake rationeel waterbeheer wordt niet tot 
nauwelijks gebruik gemaakt van de financiële stimuli die op Vlaams en 
Europees niveau beschikbaar zijn (o.a. financiële steun audit/waterscan, directe 
investeringssteun via VLIF en ecologiepremie, pilootinfrastructuur Vlakwa om de meest 
geschikte waterbehandelingsconfiguratie te definiëren, financiële middelen om nieuwe 
technologie te demonstreren binnen een industriële relevante omgeving, etc.) 

 

In de periode 2015-2020 plant 61% van de professionele watergebruikers 
bijkomende inspanningen op het niveau van rationeel waterbeheer.  

• Voor de industriële watergebruikers ligt de focus in hoofdzaak op technische 
ingrepen om water te besparen, intern waterhergebruik en  de vermindering van 
lozing van verontreiniging 

• Voor de landbouwbedrijven ligt de focus zeer sterk op de omschakeling van 
diep grondwater en/of leidingwater → ondiep grondwater, hemelwater, 
oppervlaktewater 

• De zorginstellingen en de horecasector zullen vooral inzetten op technische 
ingrepen om water te besparen alsook op maatregelen om water te besparen via 
sociale ingrepen (o.a. verbetering attitude werknemers en onderaannemers in het 
kader van waterbeheer via bewustwordingscampagne, opleidingen). 
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Conclusies Bedrijf/instelling & Water 

De professionele watergebruikers verwachten evenwel verschillende moeilijkheden 
om bovenstaande inspanningen gerealiseerd te krijgen. In volgorde van belangrijkheid: 

• Economisch (71%): weinig ruimte voor investeringen vanuit het management 
(prioritering beperkte financiële middelen), te lage ROI, hoge kost voor 
vervangingsinvesteringen die eindelevensduur nog niet hebben bereikt, 
omschakeling naar alternatieve waterbronnen vraagt grote investeringen (o.a. 
aanleg leidingen, extra zuiveringsstappen), etc. 

• Technisch (30%): emissiecontrole vs fluctuerende samenstelling van het 
afvalwater, waterbesparing vs legionella bestrijding, alternatieve waterbronnen vs 
corrosiegevoeligheid van installaties, nood aan nieuwe technieken vnl. met het oog 
op zoutverwijdering, opvang en hergebruik hemelwater over groot oppervlakte, 
integratie van nieuwe watertechnologie in procestechnologie, etc. 

• Ruimtelijk (19%): beperkte ruimte voor het vasthouden, bufferen van 
hemelwater, te grote afstand tot geschikte waterbronnen, etc. 

• Sociaal (16%): De menskracht en de kennis om de kwaliteit van het water te 
borgen is niet aanwezig (bv in geval van switch van leidingwater naar alternatieve 
waterbronnen), de machines worden niet ontworpen om water te besparen, geen 
incentive bij personeel/klanten/onderaannemers/verhuurder van gebouw om 
spaarzaam met water om te gaan (ze moeten het toch niet betalen), trage 
veranderingsbereidheid bij personeel maakt proceswijzigingen moeilijk, publieke 
opinie in het geval van waterhergebruik, etc. 

• Juridisch (16%): heffingstechnische en vergunningstechnische aspecten bij de 
inzet van externe waterstromen, concentraatstromen in geval van 
waterhergebruik,  gebruik van hemelwater voor douches, etc. 
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