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Advies

Heeft u vragen over de omgevingsverordening of uw specifieke situatie? Stel ze tijdens het 
persoonlijk gesprek met de waterdeskundige van de Provincie Limburg. De Provincie nodigt 
u voor dit gesprek uit. Heeft het haast? Neem dan zelf contact op met de Provincie Limburg.

 servicedesk@prvlimburg.nl

 043 - 389 77 77



Gebruik geen gewasbeschermingsmiddelen. 
Zijn gewasbeschermingsmiddelen 
noodzakelijk? Kies dan producten die 
door het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb) zijn goedgekeurd voor gebruik in 
waterwingebieden. Houdt u secuur aan de 
dosering en gebruiksaanwijzing.

Voorbeelden van zaken 
die verboden zijn in een 
waterwingebied

Dieper dan 3 meter graven of boren voor 
bijvoorbeeld een beregeningsput of een 
fundering is verboden. Open en gesloten 
warmte-koude opslagsystemen (WKO’s) zijn 
dus ook verboden in waterwingebieden.

Verandert er iets aan uw bestaande 
bedrijf? Gaat u uitbreiden of zijn er nieuwe 
bedrijfsactiviteiten? Neem dan contact op met 
de Provincie Limburg voor een advies op maat!

 

Een bijzondere  
verantwoordelijkheid 

U onderneemt in een waterwingebied. Dat 
brengt een bijzondere verantwoordelijkheid 
met zich mee. Want ons Limburgs drinkwater 
komt letterlijk uit eigen bodem. In Limburg 
wordt 75% van het drinkwater gemaakt 
van grondwater. Om de kwaliteit van het 
grondwater te beschermen, zijn er in een 
waterwingebied extra strenge regels. 
Regels waar u zich als ondernemer aan 
moet houden. In deze brochure geven we 
u algemene informatie over ondernemen 
in een waterwingebied. Tijdens een 
persoonlijk bezoek zullen deskundigen van 
de Provincie Limburg ingaan op uw specifieke 
bedrijfssituatie. 

Wat is een  
waterwingebied?

Een waterwingebied is een zone die rondom 
een grondwaterput ligt. Hier pompt WML 
water op om er drinkwater van te maken. 
Een vervuiling in dit gebied bereikt binnen 
twee maanden de put. In Limburg zijn 25 
waterwingebieden. Hier liggen zo’n 300 
grondwaterputten.

Kijk hier voor meer detailinformatie 
over het gebied waarin uw bedrijf  
actief is.

open de QR-code  

met de camera van uw telefoon

Wat betekent  
ondernemen in een  
waterwingebied voor u?

Als ondernemer in een waterwingebied heeft u 
de verantwoordelijkheid te voorkomen dat het 
grondwater vervuild wordt. Dat betekent dat u 
op de hoogte bent van de regels. U gaat na of 
de activiteiten van uw onderneming mogelijk 
vervuilend zijn. En u neemt maatregelen als  
dat zo is.

Meer weten?  
Check de 
Omgevingsverordening 
Limburg

Voorkom vervuiling

Ga na of deze risico’s in uw bedrijf  
aanwezig zijn.

Gebruikt u chemicaliën?  
Volg dan de voorschriften op de verpakking. 
Zorg voor een veilige en lekvrije opslag. En 
houdt u aan de geldende regels.

Afkoppelen van regenwater afkomstig van 
bijvoorbeeld daken of verhardingen, mag in 
een waterwingebied niet omdat het water te 
snel in de pompputten van WML kan komen. 
Hierdoor wordt het risico op microbiologische 
vervuiling te groot.

1 gram 

bestrijdingsmiddel kan 

tot wel 10 miljoen liter 

water ongeschikt maken 

als drinkwater

Riool of IBA

Een lekkage in uw riool verontreinigt het 
grondwater. Controleer uw riool daarom 
regelmatig en repareer lekkages.

Bent u niet aangesloten op de riolering? Dan 
heeft u hoogstwaarschijnlijk een IBA – een 
Individuele Behandeling van Afvalwater. 
De IBA zorgt ervoor dat uw afvalwater 
gezuiverd wordt. Een septic tank, biorotor, 
actief slibsysteem en het helofytenfilter zijn 
voorbeelden van IBA-systemen.

De IBA moet goed onderhouden en 
gecontroleerd worden. Vaak regelt de 
gemeente dit en voert Waterschapsbedrijf 
Limburg (WBL) het onderhoud uit. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het juiste gebruik  
van de IBA.

Kijk op www.wbl.nl  
of de website van uw gemeente  
voor meer informatie.

Zonneweides 
zijn niet toegestaan 
in een  
waterwingebied!


