Nooddrinkwater
in Vlaanderen

AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders staat in voor het
bedelen van nooddrinkwater in geval van een wateronderbreking. Deze nota beschrijft hoe het
nooddrinkwater in Vlaanderen bedeeld wordt.
In geval van nood is het essentieel om snel te handelen en een maximale samenwerking met de nood‐
en hulpdiensten op te zetten. Een afstemming van de noodplannen en communicatie met de lokale
besturen en het drinkwaterbedrijf is cruciaal om optimaal voorbereid te zijn.

1. Openbare dienstverplichtingen (ODV’s)
De ODV’s legt de waterbedrijven op om in geval van een calamiteit permanent 3 liter per inwoner per
dag water te voorzien dat bestemd is voor menselijke consumptie. Elke onderbreking van meer dan 24
uren en bij meer dan 100 aftakkingen wordt gemeld aan de bevoegde diensten ‘Leefmilieu’ en
‘Volksgezondheid’.

2. Terbeschikkingstelling nooddrinkwater
Er is een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de terbeschikkingstelling en verstrekking van
nooddrinkwatermateriaal tussen AquaFlanders en de drinkwaterbedrijven opgesteld.
Ook regelt deze overeenkomst de afspraken die de leden van AquaFlanders onderling maken voor
wederzijdse ondersteuning wanneer een verstoring optreedt bij het drinkwaterbedrijf dat volgens de
bepalingen van de openbare dienstverplichtingen dient te zorgen voor levering van nooddrinkwater.
Het drinkwaterbedrijf staat alvast klaar om nooddrinkwater te leveren indien nodig. Daarnaast werkt
het nauw samen met de brandweer om ervoor te zorgen dat ook bluswater beschikbaar is.

3. Locatie bedeling nooddrinkwater
De drinkwaterbedrijven beschikken over een lijst met de plaatsen waar het nooddrinkwater bedeeld
wordt. Deze informatie wordt door de gemeenten bezorgd en op regelmatige basis geüpdatet. Bij de
uitdeling van het nooddrinkwater is het de taak van de gemeenten om het terrein te ontruimen en
voldoende ordehandhaving te voorzien.
De plaatsen liggen centraal in een dichtbevolkt gebied per 7000 inwoners. Ze moeten goed bereikbaar
zijn met liefst twee toegangswegen (in en uit) en op een verhard terrein met voldoende
parkeermogelijkheden dat geschikt en berijdbaar is voor transport van 40 ton. Om de installatie te
kunnen bedienen moeten er ook stroom en een opslagruimte (liefst met enige sociale controle)
aanwezig zijn.

4. Nooddrinkwatermiddelen
Er zijn 3 types bedeling voorzien: gebotteld water (flessen van 10 liter), lege waterzakjes (waarmee
men 5 liter kan vullen) en flexitanks (24.000 liter met aangebouwde collector met vulpunten).
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Een flexitank dient opgesteld te worden per +/‐7000 inwoners op een toegankelijke locatie met behulp
van 10 dranghekken. De dranghekken worden door de gemeente in bruikleen aangeleverd.

4.1.

Gebotteld water

Deze flessen hebben een inhoud van 10 liter en in geval van een calamiteit kan dit water binnen 4 uur
verdeeld worden. De flessen kunnen hergebruikt worden tijdens de duur van de calamiteit.

4.2.

Flexitanks

In een 20‐voet zeecontainer wordt een zak van 24 m³ ingebouwd. Deze tank wordt gevuld met water
dat bestemd is voor menselijke consumptie en is beschikbaar binnen 24 uur. Deze tank wordt
geïnstalleerd op de door de gemeente aangeduide plaats.

4.3.

Waterzakken

Deze zakken hebben een inhoud van 5 liter en worden uitgedeeld om water te tappen aan de
verdeelpunten. Ze kunnen tijdens de duur van de calamiteit steeds hergebruikt worden.
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5. Productie en voorraad in Vlaanderen
AquaFlanders heeft een voorraad voor een calamiteit tot 20.000 inwoners. Vanaf 1 januari 2021 wordt
dit uitgebreid worden tot 100.000 inwoners.

6. Vragen en bijkomende informatie
Indien u vragen heeft omtrent het nooddrinkwater, stuur gerust een mail naar info@aquaflanders.be.
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