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 BIJLAGE 1-A 
Register met opgave van eventuele wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en 
beperkingen van activiteiten binnen de voorgestelde beschermingszones, die kunnen voortvloeien 
uit het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985, houdende reglementering van de 
handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones. 
 
A) VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AKTIVITEITEN OF INSTALLATIES BINNEN HET 

WATERWINGEBIED EN DE BESCHERMINGSZONE I 
 
Conform het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 27 maart 1985, houdende reglementeringen van 
de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones 1, artikels 2 en 3, zijn 
uitsluitend volgende handelingen toegelaten: 
 
1° de handelingen die noodzakelijk zijn voor de productie van drinkwater ; 
 
2° de handelingen die de bescherming van het grondwater tot doel hebben ; 
 
3° de handelingen die de kwaliteit van het grondwater niet kunnen beïnvloeden, op voorwaarde 

dat: 
 

a) de betrokken drinkwatermaatschappij een gunstig advies verleent; 
 

b) het geen van de volgende handelingen betreft:  
  

1) het direct lozen van stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B); 
 

2) het indirect lozen, deponeren, opslaan op of in de bodem, uitstrooien en het vervoeren 
van stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B), uitgezonderd indien:  
 de bedoelde stoffen slechts in zulk een geringe hoeveelheid en concentratie de 

stoffen van lijst I of II bevatten, dat elk gevaar voor een verontreiniging van het 
ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten.  De Vlaamse Regering 
kan voor elke stof van lijst I of II deze hoeveelheid en concentratie vaststellen ; 

 de bedoelde stoffen nodig zijn voor de productie van drinkwater ;  
 het de opslag van koolwaterstoffen  betreft, voor zover de opslagtank voldoet aan 

de bepalingen van titel II van het Vlarem ; 
 de bedoelde stoffen nodig zijn voor een normale bemesting van landbouwgronden, 

voor zover de bemesting gebeurt overeenstemming de bepalingen van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen en zijn uitvoeringsbesluiten ;  

 
3) het besproeien en bevloeien met afvalwater ;  

 
4) het inrichten van stortplaatsen ;  

 
5) het oprichten van begraafplaatsen ;  

 
6) het installeren van rioolwaterzuiveringsinstallaties of installaties voor de verwerking van 

afval ;  
 
                                                           
1 Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 december 1995 en 15 juli 1997, 31 maart 2000 en 15 maart 
2015. 
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7) boringen, ontgrondingen, graafwerken van meer dan 2,50 m onder het maaiveld, 
uitgezonderd peilputten ;  

 
8) de opslag van drijfmest in ondergrondse of bovengrondse opslagruimten ;  

 
9) het gebruik van sleuf- en grondsilo's ;  

 
10) het aanleggen van mestvaalten ;  

 
11) het aanleggen van leidingen met minimumlengte van 100 m voor het transport van 

stoffen van lijst I of II.  
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 BIJLAGE 1-B 
 
B) VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AKTIVITEITEN OF INSTALLATIES BINNEN DE 

BESCHERMINGSZONE II  
 
Conform het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 27 maart 1985, houdende reglementeringen van 
de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones21, artikel 3 en 5, zijn de 
volgende handelingen verboden :  
 
Art3: 
1) het direct lozen van stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B); 
 
2) het indirect lozen, deponeren, opslaan op of in de bodem, uitstrooien en het vervoeren van 

stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B), uitgezonderd indien: 
 de bedoelde stoffen slechts in zulk een geringe hoeveelheid en concentratie de 

stoffen van lijst I of II bevatten, dat elk gevaar voor een verontreiniging van het 
ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten.  De Vlaamse Regering 
kan voor elke stof van lijst I of II deze hoeveelheid en concentratie vaststellen ;  

 de bedoelde stoffen nodig zijn voor de productie van drinkwater ;  
 het de opslag van koolwaterstoffen (mazout, benzine, ) betreft, voor zover de 

opslagtank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Vlarem; 
 de bedoelde stoffen nodig zijn voor een normale bemesting van landbouwgronden, 

voor zover de bemesting gebeurt overeenstemming de bepalingen van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.   

 
3) het besproeien en bevloeien met afvalwater ;  
 
4) het inrichten van stortplaatsen ;  
 
5) het oprichten van begraafplaatsen ;  
 
6) het installeren van rioolwaterzuiveringsinstallaties of installaties voor de verwerking van afval;  
 
7) boringen, ontgrondingen, graafwerken van meer dan 2,50 m onder het maaiveld, uitgezonderd 

peilputten ;  
 
8) de opslag van drijfmest in ondergrondse  of bovengrondse opslagruimten ;  
 
9) het gebruik van sleuf- en grondsilo's ;  
 
10) het aanleggen van mestvaalten ;  
 
11) het aanleggen van leidingen met minimumlengte van 100 m voor het transport van stoffen van 

lijst I of II.  
 
 
 
 
                                                           
1 Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 december 1995 en 15 juli 1997,  31 maart 2000 en 15 maart 
2015. 
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Art 5: 
Verbod op het gebruik van pesticiden in de beschermingszones II en III  
Afwijking kan. De procedure of voorwaarden zijn opgedeeld:  
 
1° voor de openbare dienst en voor commerciële activiteiten, met uitzondering van de land- en 
tuinbouwactiviteit volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het decreet 
van duurzaam gebruik pesticiden van 8 februari 2013, met name: 
als er geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen voorhanden zijn bij: 

a) plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne; 
b) plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee; 
c) situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van 

de mens; 
De Vlaamse Milieumaatschappij beslist over de aanvragen voor het afleveren van een afwijking. 
 
2° voor land- en tuinbouwactiviteiten als:  

a) de pesticiden in slechts zulke hoeveelheden en concentraties worden gebruikt dat 
elk gevaar voor het ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten;  

b)  het gebruik nodig is voor een normale gewasbescherming, voor zover de 
pesticiden gebruikt worden in overeenstemming met de praktijkgidsen goede 
landbouwpraktijken;  

c)  de pesticiden niet verboden zijn;  
 
3° voor particulieren als:  

a) bij het gebruik van de pesticiden de toepassingsvoorschriften strikt worden 
gerespecteerd;  

b) alleen de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden die erkend zijn voor 
amateurgebruik door de federale overheid;  

c) alleen de biociden gebruikt worden die toegelaten zijn door de federale overheid. 
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 BIJLAGE 1-C 
  
C) VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AKTIVITEITEN OF INSTALLATIES BINNEN DE 

BESCHERMINGSZONE III  
 
Conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27 maart 1985, houdende reglementeringen van 
de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones1, artikels 4 en 5, zijn de 
volgende handelingen verboden : 
 
Art 4: 
1) het inrichten van stortplaatsen ; 
 
2) het direct lozen van stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B); 
 
3) het indirect lozen, deponeren, opslaan op of in de bodem, uitstrooien en het vervoeren van 

stoffen van lijst I of II (zie bijlage A of B), uitgezonderd indien :  
 

 de bedoelde stoffen slechts in zulk een geringe hoeveelheid en concentratie de 
stoffen van lijst I of II bevatten, dat elk gevaar voor een verontreiniging van het 
ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten.  De Vlaamse Regering 
kan voor elke stof van lijst I of II deze hoeveelheid en concentratie vaststellen ;  

 de bedoelde stoffen nodig zijn voor de productie van drinkwater ;  
 het de opslag van koolwaterstoffen  ( mazout, benzine,   ...) betreft, voor zover de 

opslagtank voldoet aan de bepalingen van titel II van het Vlarem ;  
 de bedoelde stoffen nodig zijn voor een normale bemesting van landbouwgronden, 

voor zover de bemesting gebeurt overeenstemming de bepalingen van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.  

 
Art 5: 
Verbod op het gebruik van pesticiden in de beschermingszones II en III  
Afwijking kan. De procedure of voorwaarden zijn opgedeeld:  
 
1° voor de openbare dienst en voor commerciële activiteiten, met uitzondering van de land- en 
tuinbouwactiviteit volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het decreet 
van duurzaam gebruik pesticiden van 8 februari 2013, met name: 
als er geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen voorhanden zijn bij: 

a) plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne; 
b) plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee; 
c) situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van 

de mens; 
De Vlaamse Milieumaatschappij beslist over de aanvragen voor het afleveren van een afwijking 
 
2° voor land- en tuinbouwactiviteiten als:  

d) de pesticiden in slechts zulke hoeveelheden en concentraties worden gebruikt dat 
elk gevaar voor het ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten;  

e)  het gebruik nodig is voor een normale gewasbescherming, voor zover de 
pesticiden gebruikt worden in overeenstemming met de praktijkgidsen goede 
landbouwpraktijken;  

                                                           
1 Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 december 1995 en 15 juli 1997,  31 maart 2000 en 15 maart 
2015. 
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f)  de pesticiden niet verboden zijn;  
 
3° voor particulieren als:  

d) bij het gebruik van de pesticiden de toepassingsvoorschriften strikt worden 
gerespecteerd;  

e) alleen de gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden die erkend zijn voor 
amateurgebruik door de federale overheid;  

f) alleen de biociden gebruikt worden die toegelaten zijn door de federale overheid. 
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BIJLAGE A 
 
 
2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER (EG-richtlijn 80/68/EEG van 17 
december 1979): 
 
 LIJST I - FAMILIES EN GROEPEN VAN STOFFEN  
 
Lijst I omvat de afzonderlijke stoffen van onderstaande families of groepen van stoffen.  
 
1° Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen 

ontstaan.  
 
2° Organische fosforverbindingen (met uitzondering van pesticiden).  
 
3° Organische tinverbindingen (met uitzondering van pesticiden).  
 
4° Stoffen die in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking 

hebben.  
 
5° Kwik en kwikverbindingen.  
 
6° Cadmium en cadmiumverbindingen.  
 
7° Minerale oliën en koolwaterstoffen.  
 
8° Cyaniden.  
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 BIJLAGE B 
 
LIJST II- FAMILIES EN GROEPEN VAN STOFFEN  
 
 Lijst II omvat de afzonderlijke en categorieën van stoffen van onderstaande families en groepen 
die schadelijk zijn voor het grondwater.  
 
1° De volgende metalloïden en metalen alsmede verbindingen daarvan :  
 
1. zink 11. tin 
2. koper 12. borium 
3. nikkel 13. beryllium 
4. chroom 14. barium 
5. lood 15. uranium 
6. selenium 16. vanadium 
7. arsenicum 17. kobalt 
8. antimoon 18. thallium 
9. molybdeen 19. tellurium 
10. titaan 20. zilver 

 
2° (…) 
 
3° Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van het grondwater, alsmede 

verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water 
ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen maken.  

 
4° Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke 

verbindingen kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of 
die in water snel omgezet worden tot onschadelijke stoffen.  

 
5° Anorganische fosforverbindingen en elementaire fosfor.  
 
6° Fluoriden, chloriden.  
 
7° Ammoniak, nitrieten en nitraten.  
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BIJLAGE 2 
 
 
 
 
Register met opgave van eventuele wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en 
beperkingen van activiteiten binnen de voorgestelde beschermingszones, die kunnen voortvloeien uit 
het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991, houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning (1) en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (2).  
 
 
 
Volgende nieuwe hinderlijke inrichtingen die geheel of gedeeltelijk binnen de waterwingebieden 
en beschermingszones type I, II of III liggen, zijn verboden:  
 
Art. 5.2.1.4:  inrichtingen bedoeld in rubriek 2 (verwerking van afvalstoffen):Bij het inrichten van 
een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen dient men rekening te houden met de 
aanwezigheid in de omgeving van en de afstand tot de waterwingebieden enbeschermingszones  
 
Art. 5.2.7.2: een dierenbegraafplaats (rubr 2.3.12) wordt niet gevestigd in een beschermingszone 
van een grondwaterwinning 
art. 5.4.1.2.: inrichtingen bedoeld in rubriek 4 (bedekkingmiddelen: dit zijn verven, vernissen, 

inkten, emails, afbijt- en beitsmiddelen, metaalpoeders en analoge produkten) en 
21 (kleurstoffen en pigmenten) van de indelingslijst: uitgezonderd deze 
inrichtingen die zijn ingedeeld in klasse III bedoeld in subrubriek 4.3; 

 
art. 5.5.1.2.: inrichtingen bedoeld in rubriek 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5  van de indelingslijst: pesticiden 

(bereiding, verpakking, productie, fabricatie.), tenzij anders vermeld in de 
milieuvergunning; 

 
art.5.6.1.1.2: exploitatie van een tankenpark voor brandbare vloeistoffen zoals ingedeeld in 

rubriek 6.4, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning. 
 
art. 5.9.4.3.: inrichtingen bedoeld in rubriek 9.4.1 van de indelingslijst: exploitatie van 

varkenshouderijen. 
 
art. 5.9.5.3.: inrichtingen bedoeld in rubriek 9.3 van de indelingslijst: één of meer 

pluimveestallen met mengmest, ongeacht het aantal stuks gevogelte dat in de 
inrichting gehouden wordt; 

 
art. 5.9.6.1.: inrichtingen bedoeld in rubriek 9 van de indelingslijst: bedrijven die 1 of meerdere 

stallen omvatten (andere dan pluimveestallen en varkensstallen), ongeacht het 
aantal dieren dat in de inrichting gehouden wordt; 

 
art. 5.11.0.1.: inrichtingen bedoeld in rubriek 11 van de indelingslijst: drukkerijen en grafische 

industrie; 
 
art. 5.13.0.1.: inrichtingen bedoeld in rubriek 13 van de indelingslijst: farmaceutische stoffen; 

                                                           
(1) VLAREM I,.B.S. 17 september 1985, bij herhaling gewijzigd. 
(2) VLAREM II, B.S. 31 juli 1995, err. B.S. 29 september 1995, bij herhaling gewijzigd. 
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art. 5.14.0.1.: inrichtingen bedoeld in rubriek 14 van de indelingslijst: fotografische producten 

(lichtgevoelige films, platen papier, enz.); 
 
art. 5.17.4.1.3 inrichtingen bedoeld in rubriek 17:  
  in klasse 1 ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3, tenzij dit 

anders bepaald wordt in de milieuvergunning;  
  eveneens verboden zijn de tankenparken voor de opslag van gevaarlijke 

vloeistoffen van groep 1 en groep 2, tenzij dit anders bepaald wordt in de 
milieuvergunning; 

    
art. 5.25.0.1.: inrichtingen bedoeld in subrubrieken 25.1, 25.2 en 25.3 van de indelingslijst: 

leder (huiden, leder, pelsen, haren, veren en dons); 
 
art. 5.26.0.2.: inrichtingen bedoeld in subrubrieken 26.1 en 26.3 van de indelingslijst: bereiden 

van lijmen en productie van niet voor consumptie bestemde gelatine en osseïne; 
 
art. 5.28.1.2.: inrichtingen bedoeld in subrubriek 28.1 van de indelingslijst: kunstmest;  
 
art. 5.28.2.2.: inrichtingen bedoeld in subrubriek 28.2 van de indelingslijst: opslagplaats van 

dierlijke mest. uitzondering zijn de opslagplaatsen gehecht aan een inrichting als 
bedoeld in subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 van de indelingslijst;  

 
art. 5.30.0.2.: inrichtingen bedoeld in subrubrieken 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.7, 30.9 en 30.10 

van de indelingslijst: bouwmaterialen en minerale producten, op voorwaarde dat 
ze ingedeeld zijn als klasse-I inrichtingen; 

 
art. 5.32.10.2.: inrichtingen bedoeld in subrubriek 32.9 van de indelingslijst: omlopen voor 

motorvoertuigen en/of watervaartuigen, niet volledig gelegen op de openbare 
(water)weg; 

 
art. 5.45.1.2.: inrichtingen bedoeld in rubriek 45 (45.1 a,b,d en e; 45;2; 45.4a; 45.18) van de 

indelingslijst: voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of 
verwerking van dierlijke en plantaardige producten), op voorwaarde dat ze 
ingedeeld zijn als klasse-I inrichtingen; 

 
art. 5.53.1.4.: inrichtingen bedoeld in subrubriek 53 van de indelingslijst: winning van 

grondwater: als ze zich dieper dan 2,5 m onder het maaiveld bevinden en geheel 
of gedeeltelijk liggen in een beschermingszone type I of II; 

 
art 5.55.1.1:  inrichtingen bedoeld in rubriek 55 van de indelingslijst: boringen: als ze zich 

dieper dan 2,5 m  onder het maaiveld bevinden en geheel of gedeeltelijk liggen 
in een beschermingszone I of II. 
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Binnen de waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III zijn volgende hinderlijke 
inrichtingen bijkomend vergunningsplichtig:  
 
Rubriek 52 van de indelingslijst: lozingen in grondwater 
 
(Indirecte lozing in grondwater alsmede andere niet-elders ingedeelde handelingen die het 
grondwater kunnen verontreinigen.) 
 
Elke directe lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het 
Vlarem, alsmede elke indirecte lozing van gevaarlijke stoffen bedoeld in lijst I van dezelfde bijlage, 
is verboden krachtens het Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer en zijn uitvoeringsbesluiten.  Elke directe lozing in grondwater van andere dan 
gevaarlijke stoffen wordt beschouwd als een kunstmatige aanvulling van het grondwater. 
 
Subrubriek 52.1.: Handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II 

of III, voor zover ze niet verboden zijn krachtens het Decreet van 24 januari 
1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en zijn 
uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en 
andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen 
of toegelaten hoeveelheden worden nageleefd. 

 
Subrubriek 52.1.1.: Indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 

2B bij titel I van het Vlarem: 
    1° indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater (klasse 2) 
    2° indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater (klasse 1) 
    3° niet-elders ingedeelde handelingen waarbij de voormelde gevaarlijke 

stoffen worden gebruikt, uitgestrooid of verwijderd of met het oog op de 
verwijdering ervan worden gestort en die een indirecte lozing tot gevolg zou 
kunnen hebben (klasse 1) 

 
Subrubriek 52.1.2.: Binnen de beschermingszones type III : niet-elders ingedeelde handelingen die 

krachtens artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 
houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en 
de beschermingszones verboden zijn binnen de beschermingszones type II 
(klasse 2). 
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BIJLAGE 3 
 
Register met opgave van eventuele wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en 
beperkingen van activiteiten binnen de voorgestelde beschermingszones, die kunnen voortvloeien 
uit het decreet van het Vlaamse Parlement van 22 december 2006, inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen3.  
 
 
 
Conform art 16 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 22 december 2006, inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, is 
binnen beschermingszone I het op of in de bodem brengen van meststoffen verboden. 
 
 

                                                           
3 Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (B.S., 29 december 2006), bij herhaling gewijzigd 
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BIJLAGE 4 
 

Bijkomende aandachtspunten voor vergunningsaanvragen 
 
 
Pidpa stelt standaard ook volgende voorwaarden binnen de beschermingszones van haar 
waterwinningen : 
 

- Omwille van de potentiële risico’s voor verontreiniging adviseren wij altijd negatief voor de 
plaatsing van geothermische warmtepompen (zowel horizontale als verticale, open- als gesloten 
systemen) binnen de beschermingszones van onze drinkwaterwinningen. Voor verwarming 
wordt de voorkeur gegeven aan aardgas of duurzame energie- en verwarmingsbronnen en –
technieken die geen impact hebben op de waterwinning en de kwaliteit van het grondwater. We 
denken daarbij aan zonnepanelen, zonneboilers, windturbines, lucht-lucht warmtepompen en 
lucht-water warmtepompen (geen geothermie). 

- de woning/gebouwen moet(en) aangesloten worden op de openbare riolering. Als deze 
ontbreekt  moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) voorzien worden 
voor het behandelen van het afvalwater; het gezuiverd afvalwater moet afgevoerd worden naar 
de baangracht; 

- Infiltratievoorzieningen moeten open, bovengronds en visueel controleerbaar zijn, conform de 
'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen', dat kan bvb via een open gracht, een infiltratiekom of 
een wadi. 

- Private grondwaterwinning is binnen beschermingszone III altijd vergunningsplichtig (rubriek 
52.1.2, de uitzonderingen van rubriek 53.8 gelden hier niet). Omwille van de potentiële risico’s 
voor verontreiniging adviseren wij altijd negatief voor private grondwaterputten binnen onze 
beschermingszones. 

 

 


