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Hoeilaart wil waterdienst verkopen 
 
HOEILAART - Het kwam de laatste decennia zo nu en dan ter sprake. Vandaag is 
het zover: de gemeente Hoeilaart is van plan om de gemeentelijke waterdienst 
te verkopen. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat dit de beste manier is 
om de Hoeilanders in de toekomst gezond en betaalbaar drinkwater te kunnen 
blijven garanderen. In heel Vlaanderen blijven nu slechts enkele gemeenten over 
met een eigen gemeentelijke waterdienst. 
 
 
Al tachtig jaar staat in Hoeilaart de gemeente zelf in voor het oppompen en 
verdelen van het drinkwater. Uniek in Vlaanderen. Dag in, dag uit, spant de 
gemeentelijke waterdienst zich in om te voldoen aan de steeds strengere eisen, 
die op vlak van volksgezondheid en exploitatie aan een hedendaagse waterdienst 
opgelegd worden door Europa en Vlaanderen.  
 
“De mannen van de waterdienst leveren kwaliteitsvol werk en drinkwater af, 
zoveel is zeker. De werking van de waterdienst zelf is absoluut niet de reden 
waarom we willen verkopen. We zullen er dan ook over waken dat het personeel 
- althans wie het wenst - onder de beste voorwaarden de overstap naar het 
nieuwe waterbedrijf kan maken”, zo verzekert burgemeester Tim Vandenput. 
 
Het Hoeilaartse drinkwater wordt momenteel tweewekelijks gecontroleerd door 
de Watergroep (voorheen: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 
kortweg VMW). De monsters, die zij op verschillende plaatsen in de gemeente 
nemen, worden in hun labo’s onderzocht op meer dan 60 kwaliteitseisen. De 
normen, die door onze overheden, de Europese Unie en de Wereldgezondheids-
organisatie worden opgelegd, zullen in de toekomst nog verstrengen. Een klein 
waterbedrijf als het onze zal op de duur niet meer over voldoende middelen en 
kennis kunnen beschikken om deze uitdagingen aan te gaan.  
 
Door de verkoop aan een voornaam waterbedrijf verzekeren we de kwaliteit van 
het drinkwater voor onze inwoners. Een ander voordeel van schaalvergroting is 
de garantie om, als het nodig is, te kunnen terugvallen op verschillende 
productiecentra en voldoende drinkwaterreserves. 
 
Bovendien lijdt onze waterdienst de laatste tien jaren een gemiddeld verlies van 
ongeveer 350.000 euro per jaar. Het is duidelijk dat het dagelijkse onderhoud en 
de voortdurende investeringen die nodig zijn, voor de waterdienst niet meer 
haalbaar zijn zonder een aanzienlijke verhoging van de tarieven voor de 
gebruikers. 
 
Tot voor kort hadden ook Ieper, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Tongeren nog een 
eigen waterdienst. Samen met Hoeilaart, Knokke-Heist en de Intercommunale 



Watermaatschappij (die enkele gemeenten in Limburg groepeert) maakten zij 
deel uit van ISWa, een intercommunaal samenwerkingscomité van een aantal 
kleinere waterbedrijven. Om de kwaliteit van hun drinkwater en hun service te 
blijven waarborgen - zonder een onredelijke waterprijs te moeten aanrekenen - 
hebben ook zij de laatste jaren hun waterdienst aan een groter waterbedrijf 
verkocht. 
 
“De waterwinning maakt deel uit van ons patrimonium. We zullen erop toezien 
dat het nieuwe waterbedrijf zo lang mogelijk het grondwater van Hoeilaart 
oppompt tegen een aanvaardbare prijs ”, benadrukt de schepen van Water Marc 
Vanderlinden. 
 
De beslissing om de waterdienst te verkopen ligt bovendien in de lijn van 
taakverdelingen en van de huidige realiteit, waarbij de gemeenten zich willen 
toeleggen op hun kerntaken. Taken zoals het voorzien van gas en elektriciteit, 
het ophalen van huisvuil en het organiseren van een politiekorps laten zij over 
aan grotere verbanden, die de gemeentegrenzen overstijgen en daardoor 
efficiënter te werk kunnen gaan. 
 
“Water is de basisbehoefte voor al het leven op aarde en daar moeten we 
zorgvuldig en doordacht mee omspringen. Het welzijn en de gezondheid van 
onze inwoners heeft steeds voorrang op de emotionele waarde”, besluit de 
burgemeester. 
 
Op de gemeenteraad van 25 maart 2013 zal het lastenboek om kandidaat-kopers 
van onze waterdienst aan te schrijven, aan de gemeenteraadsleden ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
 
 
 
 
KORTE HISTORIEK VAN DE HOEILAARTSE WATERDIENST 
 

1923 De eerste ‘galerij’ (waarin verschillende bronnetjes samenkomen) is 
een feit. 

1930 Bouw van een pompstation, een watertoren en reservoirs. 
1932 De eerste woningen worden bediend met stromend leidingwater. 
1970 De oude galerij wordt vervangen door vier putten, die water oppompen 

uit waterhoudende grondlagen op ca. 11 en 15 m diepte (Brusseliaan). 
1978 Bouw van een drukverhogingsstation in de Molenstraat. 
1980 Bouw van een drukverhogingsstation in de Waversesteenweg. 
1982 Een vijfde put (45 m diep, Landiaan) wordt in gebruik genomen. 
1995 Drie bijkomende putten worden in gebruik genomen (45 m diep, 

Landiaan). 
2002 De watertoren wordt vernieuwd en de ontijzeringsinstallatie (in het 

vergrootte pompstation) in gebruik genomen. 
 
 
 
 
Info voor de pers: 

- Tim Vandenput, burgemeester, tel. 02 658 28 46, gsm 0499 42 96 89, e-mail: 
tim.vandenput@hoeilaart.be 

- Marc Vanderlinden, schepen van Water, tel. 02 657 99 53, gsm 0499 51 41 09, e-mail: 
marc.vanderlinden@hoeilaart.be 


