
 

 

 
Gent, 19 september 2022 

  
 

Bewonersbrief: aftapkraan water van de bemaling 
 
 

Beste buurtbewoner, 
 

Vorige week heeft de aannemer een kraantje geïnstalleerd in de bocht van de Sint-

Denijslaan waar u vanaf nu water kunt afhalen dat afkomstig is van de bemaling voor de 

stationswerken. 

Het bemalingswater moest eerst een reeks onderzoeken doorlopen in een labo en is dan 

voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Die heeft nu een positief advies met 

voorwaarden gegeven. 

Voorwaarden en afspraken 

• Het water mag alleen gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik (tot 500 m³/jaar), vb 

voor bewateren planten en bomen in de tuin. Dit is dus geen drinkwater, ook niet voor 

dieren. Het hergebruik van dit water is steeds op eigen risico. 

• Het bemalingswater bevat ijzer en wanneer het in contact komt met lucht, kan dit 

zorgen voor een bruine verkleuring. Dit is niet schadelijk, maar kan wel een 

ongewenst effect hebben op o.a. bepaalde teelten of te reinigen oppervlaktes. 

• Om de hinder voor de buren te beperken, kan men alleen water afhalen tussen 

volgende uren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Waar? 

De installatie bevindt zich in de bocht van de Sint-Denijslaan:  

 

 

Bemaling 

 

De installatie is voorzien van peilgestuurde sensoren waardoor de bemaling tot een absoluut 

minimum kan worden beperkt.  

Voor de werken aan het station is tot nu toe 49.000 m³ (21 m³/u) opgepompt. Dit is de helft 
minder dan wat in de vergunning was aangevraagd. Zodra de werken van de eerste fase het 
toelaten, zal de bemaling stopgezet worden. 
Ook in de volgende fasen zal de aannemer de bemaling zo beperkt mogelijk houden. 

 

Met vriendelijke groeten 

Infopunt Project Gent Sint-Pieters 

 

Vragen? 

U kunt bij het Infopunt steeds terecht als u vragen of opmerkingen heeft over deze werken. Dit kan via 

info@projectgentsintpieters.be, of telefonisch tijdens de openingsuren op 09 241 24 11. U kunt 

langskomen in het Infopunt op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30u tot 17 uur en op 

woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30u tot 17 uur. Als u op een ander moment wil langskomen, kunt 

u ons best contacteren om een afspraak te maken.  

Het Infopunt bevindt zich in de Prinses Clementinalaan 215, in de rode container naast het station. 

Neem ook een kijkje op onze site voor meer informatie over de werken: 

www.projectgentsintpieters.be. 
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