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EVALUATIE PUTWATERCAMPAGNE 
 

“STEEK JE KOP NIET IN’T ZAND…  

WEET JIJ WELK GRONDWATER UIT JE PUT KOMT?” 

 

Campagneopzet 
 

Van 24 april tot 30 juni 2017 liep de putwatercampagne in 14 Kempense gemeenten: Balen, Dessel, 

Geel, Herenthout, Herselt, Kasterlee, Lille, Mol, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vorselaar, Vosselaar, 

Westerlo.  

 

De campagne had als doel putwatergebruikers te sensibiliseren over de toepassingen waarvoor 

(on)gecontroleerd putwater al dan niet gebruikt kan worden. Daarnaast was het ook de bedoeling om 

mensen die putwater gebruiken voor drinkwatertoepassingen te stimuleren het water te laten 

analyseren. Daarvoor werden volgende middelen gebruikt: 

 

- Ontwikkeling van een online tool: www.wateruitjeput.be.  

o Via deze tool kregen bezoekers advies op maat over de toepassingen waarvoor ze 

putwater gebruiken. 

o Na het verkrijgen van het advies, kon er indien gewenst ingeschreven worden voor 

een putwateranalyse bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Particulieren die niet 

aansluitbaar zijn op het openbaar waterleidingnet werden doorverwezen naar het 

gratis aanbod van de Vlaamse overheid.  

- Persbericht en artikel dat voor publicatie in een infomagazine of website gebruikt kon worden. 

- Ontwikkeling campagnebeeld en -filmpje om de communicatie ook visueel aantrekkelijk te 

maken, ook voor sociale media. 

 

Daarnaast werd er ook een opleiding over putwater voor milieuambtenaren georganiseerd. Thema’s 

die aan bod kwamen zijn onder meer wetgeving, gezondheid en kwaliteitseisen. Dergelijke opleiding 

geeft een meer duurzaam karakter aan de campagne en zorgt ervoor dat milieuambtenaren inwoners 

kunnen ondersteunen bij vragen over putwater (naar aanleiding van de campagne, maar ook 

daarbuiten). 

 

Bezoekersgedrag www.wateruitjeput.be   
 

Aan de hand van Google Analytics kon data over het bezoekersgedrag van de online tool 

www.wateruitjeput.be geanalyseerd worden. Zo werden er 2.955 sessies opgestart, waarvan 2.550 

door individuele gebruikers. 2.334 van deze individuele gebruikers beantwoordden ten minste de 

eerste vraag. 63% van de sessies gebeurde vanop een desktop, 23% mobiel en 14% via een tablet. 

http://www.wateruitjeput.be/
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Bezoekers bereikten de tool voornamelijk via een link op een andere website (50%). De meeste van 

deze sessies werden opgestart vanuit de website van de Gazet van Antwerpen (756 sessies). Daarnaast 

werd ook rechtstreeks gesurft naar www.wateruitjeput.be (41%) of werd doorgeklikt vanop sociale 

media (9%). 

 

Inhoudelijke evaluatie www.wateruitjeput.be 

 
De bezoekers van de online tool moesten enkele vragen invullen, zodat een gepast advies over hun 

putwatergebruik gegeven kon worden. Dit gebeurde anoniem, enkel wanneer bezoekers graag een 

advies wilden over een toepassing die niet in de tool werd opgenomen of wanneer ze een 

putwateranalyse wensten aan te vragen, werd gevraagd persoonsgegevens achter te laten. 

 

Vraag 1: In welke gemeente woon je? 
 

2.334 personen vulden deze vraag in. 90,5% woont in één van de deelnemende gemeenten. 9,5% 

kwam uit een andere gemeente. Zij kregen volgende boodschap: 

 

Deze tool werd ontwikkeld op maat van de gemeenten die deelnemen aan de campagne “Steek je kop 

niet in’ t zand… Weet jij welk grondwater uit je put komt?”. Jouw gemeente maakt geen deel uit van de 

campagne, waardoor de adviezen die verder in de tool aangereikt worden mogelijk niet correct zijn. 

 

Vraag 2: Voor welke toepassingen gebruik je putwater? (= grondwater dat je zelf oppompt) 
 

Bezoekers konden aanduiden voor welke toepassingen ze putwater gebruiken. Er konden meerdere 

antwoorden gekozen worden uit een keuzemenu. 2.254 personen vulden deze vraag in. Figuur 1 geeft 

weer hoeveel bezoekers putwater voor een bepaalde toepassing gebruiken.  

 

 
FIGUUR 1: AANTAL PERSONEN (%, TOTAAL = 2.254) DAT PUTWATER VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING GEBRUIKT. 

GROEN = NIET-DRINKWATERTOEPASSINGEN, BLAUW = MOESTUIN, GEEL = DRINKWATERTOEPASSINGEN 
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De toepassingen werden als volgt bevraagd: 

 

- Auto = Om de auto te wassen          

- Drinken = Om te drinken of om drank te bereiden (koffie, thee, soep …)   

- Gras = Om het gras in je tuin te besproeien      

- Hygiëne = Voor persoonlijke hygiëne (baden, douchen, tandenpoetsen, wastafels,...) 

- Koken = Om te koken of om groenten te wassen      

- Moestuin = Om de moestuin te besproeien       

- Poetsen = Om te poetsen   

- Toilet = Om het toilet door te spoelen       

- Vaat = Om de vaat te doen        

- Andere = Andere: …         

- Geen putwater = Ik gebruik geen putwater      

 

De verschillende toepassingen worden onderverdeeld in 3 categorieën, met elk een ander advies in 

verband met de putwaterkwaliteit (zie tabel 1): 
 

 

TABEL 1: ONDERVERDELING VAN DE VERSCHILLENDE PUTWATERTOEPASSINGEN 

Groen = Niet-drinkwatertoepassingen (Gras – Auto – Toilet – Poetsen) 
Voor deze toepassingen moet het putwater niet voldoen aan de drinkwaternormen (en hoeft het dus 
niet getest te worden). 
Blauw = Moestuin (Moestuin) 
Wettelijk gezien hoeft het putwater voor deze toepassingen niet te voldoen aan de 
drinkwaternormen. Testen is mogelijk, maar de interpretatie van de resultaten is niet eenvoudig. 
Voor gietwater bestaan er namelijk geen toetsingswaarden om eventuele gezondheidsrisico’s in te 
schatten. De toetsingswaarden voor menselijke consumptie (categorie Geel) zullen gebruikt worden.  
Geel = Drinkwatertoepassingen (Drinken – Koken – Vaat – Persoonlijke hygiëne) 
Voor deze toepassingen (= menselijke consumptie) moet het putwater voldoen aan de 
drinkwaternormen (en is het dus aangewezen het te laten testen op drinkwaterkwaliteit). 

 

 

51% gebruikt putwater voor minstens één drinkwatertoepassing, 70% voor het besproeien van de 

moestuin en 82% voor een niet-drinkwatertoepassing. 20% gebruikt putwater voor alle toepassingen 

die aangegeven werden in het keuzemenu.  

 

125 bezoekers gaven aan hun putwater voor andere toepassingen te gebruiken dan aangegeven in het 

keuzemenu. 97 personen verduidelijkten voor welke toepassing (zie figuur 2).  
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FIGUUR 2: AANTAL PERSONEN DAT PUTWATER VOOR EEN ANDERE TOEPASSING GEBRUIKT  

DAN DE VOORBEELDEN UIT HET KEUZEMENU. 

 

 

 

Vraag 3: Werd jouw putwater het laatste jaar getest op drinkwaterkwaliteit? 
 

De personen die in vraag 2 aanduidden enkel putwater te gebruiken voor niet-drinkwatertoepassingen 

(8%) kregen de boodschap van de groene categorie (tabel 1) te lezen. De anderen werd gevraagd of ze 

hun putwater het laatste jaar hebben laten testen op drinkwaterkwaliteit. 2014 personen 

beantwoordden deze vraag. In figuur 3 staat weergegeven hoeveel mensen (%) hun putwater lieten 

testen, hoeveel dit niet deden en hoeveel het niet weten.  

 
FIGUUR 3: AANTAL PERSONEN (%, TOTAAL = 2.014)  DAT HET PUTWATER HET  

AFGELOPEN JAAR LIET TESTEN OP DRINKWATERKWALITEIT. 

 

 

Van de 1.142 personen die putwater gebruiken voor een drinkwatertoepassing, heeft slechts 8% het 

water het laatste jaar laten testen op drinkwaterkwaliteit. 9% van deze groep weet niet of het putwater 

gecontroleerd werd.  
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Vraag 4: Ben je aangesloten of kan je aansluiten op het openbaar waterleidingnet?  
 

Na de derde vraag kunnen de bezoekers een putwateranalyse aanvragen. Wanneer ze hiervoor 

interesse vertonen, wordt gevraagd of ze aangesloten of aansluitbaar zijn op het openbaar leidingnet. 

Als aansluiten niet mogelijk is, kreeg de putwatergebruiker informatie over de gratis analyse die de 

Vlaamse Overheid aanbiedt. Als er wel aangesloten is of kan worden, kon men rechtstreeks inschrijven 

voor een putwateranalyse bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (74,37 euro).  

Figuur 4 toont hoeveel mensen (%) kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar leidingnet.  

 
FIGUUR 4: AANTAL PERSONEN (%, TOTAAL = 748) DAT AL DAN NIET KAN AANSLUITEN  

OF IS AANGESLOTEN OP HET OPENBAAR LEIDINGNET. 

 

 

Van de 477 personen die 1) putwater gebruiken voor een drinkwatertoepassing, 2) hun water het 

afgelopen jaar niet lieten testen én 3) interesse vertoonden in een analyse door deze vraag in te vullen, 

kan 64% (= 307 personen) aansluiten op het openbaar leidingnet. 

Putwateranalyses 

 

Putwateranalyse door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 
 

Via de online tool www.wateruitjeput.be werden 184 putwateranalyses aangevraagd. 97% van de 

aanvragen gebeurde door een inwoner van één van de 14 deelnemende gemeenten. 

 

90% van de putwatergebruikers die een analyse hebben aangevraagd, hebben het water het laatste 

jaar niet laten testen op drinkwaterkwaliteit. 6% deed dit wel, 4% weet het niet. Iedereen die een 

analyse aanvroeg, kon aansluiten op het openbaar leidingnet. De toepassingen waarvoor deze 

personen putwater gebruiken, staan opgesomd in figuur 5.  

 

82% van de personen die een analyse aanvroeg, gebruikt het putwater voor een drinkwatertoepassing, 

81% voor het besproeien van de moestuin en 94% voor een niet-drinkwatertoepassing. 49% gebruikt 

putwater voor alle toepassingen die aangegeven werden in het keuzemenu.  
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FIGUUR 5: AANTAL PERSONEN (%, TOTAAL = 181) DAT PUTWATER VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING GEBRUIKT EN EEN ANALYSE 

HEEFT AANGEVRAAGD. GROEN = NIET-DRINKWATERTOEPASSINGEN, BLAUW = MOESTUIN, GEEL = DRINKWATERTOEPASSINGEN 

 

Putwateranalyse bij de Vlaamse Overheid 
 

Personen die niet kunnen aansluiten op het openbaar leidingnet, kunnen één keer per jaar kosteloos 

hun putwater laten analyseren door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Agentschap Zorg en 

Gezondheid interpreteert de resultaten. Zij hadden in september 2017 al 32 aanvragen 

binnengekregen uit de 14 deelnemende gemeenten, ten opzichte van 12 in het hele jaar 2016. 

 

 

Milieudiensten 
 

De milieuambtenaren van de deelnemende gemeenten werden uitgenodigd voor een opleiding over 

putwater. Er waren 12 aanwezigen uit 11 gemeenten. Op het programma stond: gezond putwater, 

wetgeving, kwaliteit en de campagne. 

Na het aflopen van de campagne werd een evaluatieformulier naar de 14 milieudiensten gestuurd, 10 

personen vulden dit in. Zeven van hen gaven aan vragen van burgers ontvangen te hebben naar 

aanleiding van de putwatercampagne. De thema’s van de vragen kon aangeduid worden in een 

keuzemenu: 

- Aanvraag gratis putwateranalyse bij VMM voor personen die niet kunnen aansluiten op het 

openbaar leidingnet 

- Gebruik putwatertool (wegens geen internet, niet weten wat te antwoorden, ...) 

- Informatie over de wetgeving rond het gebruik van putwater/het hebben van een 

grondwaterput 

- Andere: … 

Figuur 6 geeft weer in hoeveel gemeenten de verschillende thema’s aan bod kwamen. Bij ‘Andere’ 

werd twee keer aangegeven dat er vragen kwamen rond het gevaar van arseen. Acht 
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milieuambtenaren gaven aan de opleiding nuttig te vinden om de vragen van burgers te kunnen 

beantwoorden of als achtergrondinformatie. De andere twee volgden de opleiding niet. 

 

FIGUUR 6: AANTAL GEMEENTEN WAAR VRAGEN VAN BURGERS OVER EEN BEPAALD PUTWATERTHEMA BIJ  

DE MILIEUDIENSTEN TERECHTKWAM NAAR AANLEIDING VAN DE PUTWATERCAMPAGNE (TOTAAL = 10) 
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