GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Schriftelijke vraag 20/33 van de h. Desmet: Water.
Onze mooie gemeente heeft talrijke groene ruimtes, bloemenperken en aanplantingen die bijdragen
aan de esthetiek en ook aan de regulering van hitteperiodes die steeds vaker voorkomen.
Als de temperatuur stijgt, is meer water nodig voor besproeiing. Tot op heden lijkt dit voornamelijk
(of uitsluitend) met stadswater te gebeuren, een aanzienlijke kostprijs die toch vermeden kan
worden. Planten verkiezen ook regenwater boven het water dat geleverd wordt door Vivaqua.
Hoeveel water wordt er gebruikt voor de besproeiing door de gemeentediensten?
Kunnen er regenwatertanks voorzien worden zodat dit geheel of gedeeltelijk gratis wordt?

Antwoord:
Het Natuurplan van Ukkel geeft aan (specifieke doelstelling 2.7) dat de nodige maatregelen genomen
moeten worden om gemeentelijke aanplantingen met regenwater te besproeien:
•
•

•

Verschillende maatregelen ter beheersing van het regenwater zouden progressief
geïmplementeerd moeten worden bij elke werfopportuniteit.
Op de site van de Groendienst moet waterafvoer volledig herzien worden, omdat de
toekomstige riolering in de Paul Stroobantlaan er zal passeren. Er zijn verschillende
herinrichtingswerken van de oppervlakte voorzien ten bate van beter regenwaterbeheer.
De plaatsing van regenwatertanks voor de besproeiing van boomgaarden en serres is
nodig.
Op termijn zou het personeel van de Groendienst moeten beschikken over verschillende
vulpunten en een kaart hiervan voor een duurzaam waterbeheer voor besproeiing.

Hier is een raming voor het waterverbruik tijdens de zomerperiode:
•
•

20 000 liter per dag voor besproeiing tijdens de week
8000 liter per dag voor besproeiing tijdens het weekend

Hierbij komt nog:
•

2500 liter per dag voor onkruidverdelging met warm water (± 8 maanden per jaar)

Voor de begroting 2021,
De Groendienst heeft aan de dienst Gemeentegebouwen gevraagd een bedrag van 30.000 EUR te
voorzien voor de installatie van regenwatertanks voor gemeentegebouwen en voor de collectieve
moestuinen omdat we elk jaar en vooral tijdens droge periodes veel aanvragen krijgen.

